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QUO VADIS?

Civism
Pot fi oare cei tineri ºi buni
cetãþeni? Reflecþii despre educaþia
civico-patrioticã a tineretului 
realã ºi posibilã, acum, la noi
Vlad POHILÃ
ziarist

DINTRE SUTE DE PROBLEME...

Trãim, indiscutabil, într-o epocã a problemelor... ªi
nu ne referim la adevãrul banal cã fiece muritor se
confruntã cu numeroase complicaþii, mari ºi mici, unele
necesitînd o viaþã de om pentru a fi soluþionate. Probleme
au ºi multe comunitãþi, popoare, þãri, adeseori, dincolo
de statutul lor de aparentã prosperitate. Ce sã mai vorbim
de þãri tinere, cu un statut încã incert, cum e ºi Republica
Moldova?
Nu vom invoca aici problemele de ordin economic 
poate cele mai multe ºi mai dificile, cu care se confruntã
R. Moldova ºi populaþia ei. Debarasarea, oricît de lentã,
de spiritul colectivist ºi adoptarea unor abordãri
individualiste în modus-ul nostru vivendi, permite
multiplicarea soluþiilor posibile pentru rezolvarea
chestiunilor legate de viaþa materialã: cu cît aceasta e
lãsatã mai mult pe seama cetãþeanului însuºi, cu atît omul
dã mai energic (sau nu dã!) din coate pentru a se þine pe
o linie de plutire, pentru a-ºi asigura o existenþã dacã nu
înstãritã, apoi mãcar decentã. Nici de problemele de
culturã nu e cazul sã vorbim aici, cum problemele
culturii cetãþenilor sînt puse totuºi mai des pe ordinea
de zi, aflîndu-se în centrul atenþiei unor importante
instituþii de stat (ministere, universitãþi, biblioteci, muzee
etc.), dar ºi independente (diverse organe mass-media,
fundaþii, ONG-uri...). Problemele de ordin ecologic au
o rezonanþã cu adevãrat mondialã, din care motiv implicã
un tratament cumva preferenþial chiar ºi la noi, unde, în

4

alte condiþii, ar fi lãsate pentru o soluþionare marginalã,
de ultimã instanþã.
Recensãmîntul din octombrie 2003 a pus în primplan gravitatea unei probleme ce vizeazã la modul cel
mai direct existenþa statului R. Moldova. În cei 15 ani
trecuþi de la numãrãtoarea anterioarã (recensãmîntul
sovietic încã, din 1989), populaþia republicii a scãzut cu
circa 1 (un) milion de locuitori. Vreo 600 de mii de locuitori au fost pierduþi obiectiv: ei au rãmas în Transnistria, iar ºansele lor de a reveni în cadrul R. Moldova,
constituind obiectul unor ample ºi sterile discuþii, nu vor
fi comentate în prezentul articol. Ne vom limita la cele
aproximativ 3,4 mln. de locuitori ai R. Moldova, în
hotarele controlate de administraþia de la Chiºinãu.
Acestora li se adaugã  conform recensãmîntului amintit
ºi unor precizãri de ordin statistic fãcute ulterior  circa
350 mii de cetãþeni aflaþi (provizoriu sau pentru
totdeauna) în strãinãtate  fie la munci, fie la studii, fie
din alte motive, mai puþin populare.
Tocmai aceste probleme  de naturã demograficã
inclusiv sau poate chiar în primul rînd, emigrarea
cetãþenilor R. Moldova  constituie un extrem de important punct de plecare pentru a elucida subiectul pe care
ni l-am propus în titlul ºi subtitlul articolului nostru:
educaþia civicã a tineretului, cu un vast registru de
abordãri, aspecte, nuanþe etc.
EDUCAÞIA CIVICÃ A TINERILOR 
O PROBLEMÃ PANEUROPEANÃ

La prima vedere, la mijloc e un paradox, o
contradicþie: educaþia civicã în Europa de Vest,
globalizatã, sub stindardul unirii ºi unitãþii? Tocmai
acum, cînd se vorbeºte tot mai mult de o nouã categorie

sociodemograficã  cetãþean al Europei  care înglobeazã circa 300 mln. de locuitori ai bãtrînului continent,
de la Pirinei ºi pînã la pusta ungureascã, de la Marea
Balticã ºi pînã la cea Mediteranã?!
Evoluþiile din perioada de dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, ºi cu deosebire din ultimii 20 de ani, fac dovada
unei tendinþe clare de unitate economicã, politicã ºi
spiritualã a Europei de Vest, care, trecînd fãrã mari
probleme prin majoritatea statelor ex-socialiste, încetîncet, se extinde pînã la frontierele fostului imperiu
sovietic. Drapelul albastru, cu stele galbene, al Uniunii
Europene, fluturã pe faþadele primãriilor, unor mari
întreprinderi industriale, faimoase universitãþi etc. de la
Lisabona pînã la Vilnius, de la Berlin pînã la Neapole.
Sistemele economice au fost, practic, unificate,
singularizate în acest spaþiu. Peste cea mai mare parte
a continentului stãpîneºte aceeaºi monedã, numitã
semnificativ, dar prea puþin inspirat pentru majoritatea
limbilor indoeuropene  euro (cu mari dificultãþi de
formarea a pluralului, atît de necesar în tranzacþiile
comerciale!). Mulþime de structuri industriale, agricole,
comerciale etc.  mici sau mãrunte, dispersate, uneori
antagonice, au fost unificate, activînd conform unei
coordonãri drastice, datoritã cãreia se poate vorbi de un
sistem economic. A fost adoptatã ºi o Constituþie a
Europei, care în prezent este votatã, la consultãri populare
(referendumuri), în tot mai multe þãri din Europa de Vest.
Pe acest fundal, pare într-adevãr ciudat cã un
organism unificator cum e Consiliul Europei declarã
anul 2005 drept An al cetãþeniei prin educaþie. Lansarea
oficialã a programului, a acestei suite de manifestãri
educaþionale ºi cognitive a avut loc în capitala Bulgariei,
Sofia, în decembrie 2004. Au participat la festivitatea de
consacrare a lui 2005 ca An al educaþiei cetãþeneºti
miniºtri ai educaþiei din þãrile membre ale Consiliului
Europei, evident, inclusiv din R. Moldova. În februarie
curent a avut loc ºi la noi lansarea Anului european al
cetãþeniei prin educaþie. Amintim obiectivele principale
ale acestui eveniment de talie europeanã, aºa cum le-am
putut extrage dintr-un document oficial al Ministerului
Educaþiei al R. Moldova: sporirea importanþei
învãþãmîntului, în statele membre ale CE, în educaþia
democraticã a elevilor ºi ridicarea nivelului de cunoºtinþe
în domeniul drepturilor omului. Ca ºi în alte documente
de aceeaºi origine, nu e greu sã observi caracterul
general, dacã nu chiar confuz al formulãrii scopurilor.
Varsã, întrucîtva, luminã asupra obiectivelor Anului
european al educaþiei civice, nominalizarea cîtorva
manifestãri preconizate de Ministerul Educaþiei de la
Chiºinãu. Astfel, la nivelul Guvernului, va fi elaboratã
ºi aprobatã o Concepþie a educaþiei civice în R. Moldova.
La 10 mai 2005, în instituþiile de învãþãmînt preuniversitar va fi þinutã o Lecþie a pãcii, urmatã de diferite
seminarii, mese rotunde, ºcoli de varã pentru elevi,
învãþãtori ºi profesori, concursuri de creaþie cu

participarea elevilor etc.  în vacanþa mare. Iar prima orã
a anului de studii 2005-2006 se va desfãºura cu genericul
A învãþa ºi a trãi democraþia.
ªi dacã în cazul R. Moldova lucrurile par a fi ceva
mai clare (dar oricum le vom limpezi sau mãcar comenta
ceva mai jos), în privinþa þãrilor din Uniunea Europeanã
persistã o serie de întrebãri. În pofida caracterului demagogic cu care sînt formulate finalitãþile Anului european
al cetãþeniei prin educaþie, însãºi suita de manifestãri
preconizate sau chiar însãºi ideea, iniþiativa lansatã
trãdeazã o preocupare sporitã pentru civism, pentru
trezirea sau þinerea treazã a conºtiinþei de cetãþean. Dar
care cetãþean?  al unei Europe unite mai mult iluzoriu,
la nivelul doleanþelor sau totuºi cetãþean al þãrii de
baºtinã, al statului în care te-ai nãscut, creºti ºi te formezi
ca om? Este întrebarea la care nu ne dã un rãspuns clar
nici Consiliul Europei, nici ministerele educaþiei
întrunite la Sofia, dar care ºi-o pun, fãrã doar ºi poate,
numeroase persoane implicate în programele acestor
manifestãri. Dacã predispoziþia unor state ca Germania,
Italia, Franþa  membri fondatori ºi foarte energici ai
Uniunii Europene, ai ideii europene  e întru totul
motivatã, dacã e de înþeles predispoziþia de a educa
cetãþeni ai Europei ºi în unele þãri aspirante/candidate la
admiterea în UE (România sau Bulgaria), este incertã
situaþia unor state ca R. Moldova, pentru care aderarea
la UE nu este decît, vorba cîntecului, un vis frumos,
chiar prea frumos sã poatã fi ºi-adevãrat.
Mai mult încã. Se pare cã ne-am cam grãbit susþinînd
cã este chiar întru totul motivatã predispoziþia unor statemembri fondatori ºi foarte energici partizani ai Uniunii
Europene, ai ideii europene în a educa cetãþeni ai
Europei. Este bine cunoscut faptul cã tãvãlugul
europenizãrii, ideea unei Europe unite, unificate, nu
a fost nici pe departe agreatã peste tot. Valuri de proteste
au marcat pînã ºi introducerea unei valute comune, care,
s-ar pãrea cã e cea mai inofensivã iniþiativã din lanþul
de acþiuni menite sã unifice bãtrînul continent. Francezii
ºi-au luat rãmas bun de la moneda naþionalã parcã
asistînd la funeraliile unei fiinþe extrem de dragi. În
Germania s-au derulat marºuri ºi mitinguri în favoarea
menþinerii mãrcii, iar elveþienii, danezii sau britanicii nu
au acceptat înlocuirea valutei lor tradiþionale (francul
elveþian, coroana danezã ºi, respectiv, lira sterlinã) cu atît
de mult promiþãtorul euro.
Aºadar, s-a înregistrat o opoziþie faþã de unificarea
valutei, repetãm  poate cea mai puþin importantã verigã
din lanþul euro-unificãrilor. Ce sã mai vorbim atunci
de alte elemente, mai sensibile pentru o naþiune, care au
fost sau sînt ºi ele expuse eventualitãþii schimbãrii în
numele unificãrii? Printre acestea, cetãþenia ºi, respectiv,
sentimentul civic, ocupã un loc aparte. Dacã pentru cei
mai mulþi cetãþeni din Europa Centralã ºi de Sud-Est
(poloni, cehi, maghiari, dar ºi mai mult  pentru baltici,
bulgari, români) noþiunea de cetãþean al Europei se
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identificã, de obicei, cu ºansa de a-ºi redresa situaþia
materialã, pentru spanioli, francezi, germani etc.
problema, evident, nu se pune aºa. În genere, în þãrile
occidentale, cetãþenia e consideratã ca o valoare a
cuceririlor democratice, dar care are totuºi o culoare
localã, naþionalã, ce se cuvine a fi pãstratã. Sînt
cunoscute numeroase cazuri cînd personalitãþi notorii au
fost nevoite sã se mute cu traiul în alte þãri, acceptînd
totul în patria adoptivã, nu însã ºi cetãþenia. Thomas
Mann, emigrînd în SUA atunci cînd se simþea ameninþat
de escaladarea nazismului, a þinut sã-ºi pãstreze
paºaportul german, cu care s-a ºi întors dupã terminarea
celui de al doilea rãzboi mondial în þara de origine. Sau
Ernest Hemingway, trãind timp îndelungat la Paris,
oraºul pe care-l considera mai prielnic pentru creaþia
literarã, apoi în Cuba, unde spiritul sãu aventuros se
simþea formidabil, a rãmas mereu cetãþean al SUA. Dupã
înfrîngerea republicanilor în rãzboiul civil din anii 19351939, mii de intelectuali spanioli infectaþi de ideile
comuniste sau de stînga au fost nevoiþi sã emigreze în
URSS, unde Stalin le-a acordat generos paºapoarte roºii
cu secera ºi ciocanul. Ei bine, tocmai aceastã generozitate (care, în condiþiile unui stat profund totalitar ca
URSS trebuia acceptatã necondiþionat!) a constituit
mãrul discordiei, determinîndu-i pe mulþi cetãþeni sã
caute alte patrii adoptive, unde nu li s-ar fi impus obligativitatea renunþãrii la cetãþenia originarã. Este revelator,
în acest sens, ºi cazul celebrei cîntãreþe române, originarã
din Chiºinãu  Maria Cebotari. Dupã 1933, ei, ca ºi altor
strãini ce se manifestaserã în artele, cultura, sportul din
Germania, i se acorda preferenþial naþionalitatea (cetãþenia) germanã. Chiar dacã se naturalizase de-a binelea,
Maria Cebotari a ezitat îndelung pînã a renunþa la paºaportul românesc; frãmîntãrile ei legate de aceastã simplã
schimbare în viaþa unui artist (se vede cã totuºi doar în
aparenþã simplã!) sînt descrise cu lux de amãnunte în
jurnalul faimoasei cîntãreþe.
Nu credem cã exemplele citate mai sus ar fi suficiente pentru a convinge pe cineva ce preþ mare se pune
(sau, cel puþin, se punea) în Vest pe naþionalitate, pe
cetãþenie. Atunci cînd minþile occidentalilor au început
sã fie copleºite de ideea unei Europe unite, a scãzut ºi
interesul, ataºamentul faþã de valorile ºi simbolurile
naþionale, inclusiv pentru cetãþenie. Însã tocmai cînd se
pãrea cã a triumfat aceastã idee: valutã comunã, spaþiu
vamal comun, sistem de învãþãmînt în mare mãsurã
unificat, Constituþie comunã etc. s-a produs un recul. În
mai multe þãri vest-europene s-a fãcut remarcat un
fenomen ciudat: mulþi locuitori, cu precãdere din rîndul
celor proaspãt încetãþeniþi, s-au dovedit cã nu sînt
cetãþeni exemplari nici mãcar ai þãrii ce i-a gãzduit, nu
cã ai unei Europe imaginar unite. Este semnificativã, în
acest sens, o observaþie a cancelarului german Gerhard
Schroeder: în toamna anului trecut, într-un apel cãtre
naþiunea germanã, el ºi-a exprimat speranþa cã dacã nu

copiii, apoi mãcar nepoþii emigranþilor turci sã se simtã
cetãþeni germani. Aceastã remarcã a lui Schroeder
vizeazã 4-5 mln. de turci veniþi în Germania în ultimele
cîteva decenii ºi care acceptã toate favorurile de ordin
material, nu însã ºi naturalizarea, asimilarea cu
populaþia bãºtinaºã, cu nemþii. Emigranþii turci, ca ºi alþi
musulmani, mai puþin numeroºi, din þãrile arabe, nu
acceptã limba þãrii, nu respectã exigenþele ºcolarizãrii,
resping normele de conduitã locale, preferînd sã rãmînã
închistaþi în sistemul moral, educaþional ºi, desigur,
religios, în multe privinþe ostil viziunii europene asupra
vieþii. Într-o situaþie similarã se aflã ºi vreo 4 mln. de
musulmani din Franþa  descendenþi din Algeria, Maroc,
Tunisia, Mauritania, Liban ºi alte foste colonii franceze
din Africa de Nord ºi Orientul Mijlociu. Grupuri etnice
sau, mai exact, etno-religioase, originare din Asia ºi din
Africa duc o existenþã închistatã ºi în Spania, Belgia,
Olanda, Suedia etc. Aceastã stare de lucruri a alertat
autoritãþile din respectivele state, punînd în prim-plan
problema naturalizãrii ºi/sau încetãþenirii efective a
milioanelor de strãini, în majoritate  refractari la
valorile europene. Astfel, liderii unor state din Occident,
preocupaþi în genere de edificarea unei Europe comune,
iatã cã se vãd nevoiþi a se întoarce la problema educaþiei
cetãþenilor propriilor þãri. Nici nu se poate altfel: este
greu de imaginat sã devinã un turc sau un irakian
cetãþean al Europei atîta timp cît el, stabilit cu tot cu
familie de 20-30 de ani în Franþa, în Germania sau în
Suedia, nu se percepe ca cetãþean al þãrii care l-a gãzduit,
oferindu-i toate cele necesare pentru o existenþã
decentã: loc de muncã, loc de trai, posibilitãþi de a-ºi
întreþine familia ºi chiar rudele rãmase în þara de baºtinã.
Problema e cã aceºti emigranþi beneficiazã de tot ce þine
de situaþia lor materialã, nu însã ºi de valorile spirituale.
În consecinþã, un turc din Olanda sau un marocan din
Franþa nu va fi niciodatã sau nu va fi într-o perspectivã
apropiatã un veritabil cetãþean olandez, respectiv,
francez, ci un locuitor, un consumator de avantaje de
ordin material ºi un beneficiar al libertãþilor pe care le
oferã þãrile în care au emigrat. Aºadar, în virtutea unor
schimbãri de ordin demografic, ºi în þãri cu economii
ºi democraþii avansate, în state care, în fond, nu au
nevoie sã-ºi þinã cetãþenii legaþi de paºaportul
naþional, iatã cã se pune problema educaþiei civice. De
fapt, s-a produs o reevaluare a civismului, a atitudinii
faþã de calitatea de cetãþean al unui stat concret, chiar
în cazurile în care evoluþiile aveau o singurã direcþie:
spre condiþia de supra-cetãþean sau de cetãþean al unui
conglomerat de state unite printr-un nivel ridicat al
realizãrilor economice ºi democratice. ªi dacã aceastã
problemã  a cetãþeniei, a civismului, a atitudinii atente
faþã de naþionalitate  se impune în þãri ce au atins
asemenea standarde, ce se poate spune despre situaþia
din unele state relativ mai tinere ºi cu o abordare mai
vulnerabilã a raporturilor cetãþean-stat?
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SPECIFICUL MOLDOVENESC AL CIVISMULUI

Lista acestor state este destul de mare pentru un continent relativ mic, aºa cum e Europa. Ele au apãrut pe
ruinele imperiului sovietic (Lituania, Letonia, Estonia,
Bielorusia, Rusia, Ucraina, R. Moldova, Armenia, Georgia, Azerbaidjan), ale microimperiului iugoslav (BosniaHerþegovina, Croaþia, Slovenia, Macedonia, SerbiaMuntenegru) ºi ale dualitãþii ceho-slovace (Cehia,
Slovacia). Geneza respectivelor state se datoreazã, în cea
mai mare mãsurã, problemei naþionale, mai exact  unor
frustrãri de ordin etnic, care pãreau a fi înlãturate o datã
cu proclamarea independenþei, acestea fiind, în linii
mari, niºte state naþionale. Dupã 1991, în majoritatea din
ele tinere problema naþionalã a fost asimilatã celei a
cetãþeniei. De ex., în Þãrile Baltice, cetãþenia s-a acordat
cu destulã prudenþã ºi, în temei, conform criteriului etnic.
Ca rezultat, în Letonia ºi în Estonia, bunãoarã, sute de
mii de ruºi sau rusolingvi, consideraþi ca emigranþi, nu
au obþinut cetãþenia letonã sau estonã, ei vãzîndu-se
nevoiþi sã lupte pentru obþinerea cetãþeniei: fie prin
naturalizare (studierea limbii oficiale ºi a istoriei patriei
adoptive, familiarizarea cu legislaþia naþionalã,
depunerea unui dosar special la departamentul de
naturalizare a strãinilor, în fine, depunerea jurãmîntului
de credinþã, în cazul celor ce au trecut testele de
cunoaºtere a limbii ºi cu dosarul acceptat), fie prin
diferite forme de protest, de obicei organizate de
serviciile subversive ruseºti.
Aºadar, în aceste state s-a impus din start o atitudine
respectuoasã, de pietate faþã de cetãþenie. Ceea ce nu s-a
întîmplat  ºi nici nu se putea întîmpla la noi, în
R. Moldova, unde cetãþenia s-a acordat cu japca,
excluzîndu-se chiar ºi un elementar ceremonial al înmînãrii buletinului sau paºaportului, astfel încît obþinerea
documentelor de cetãþean a devenit o acþiune similarã
cu obþinerea unui certificat de boalã sau a unei adeverinþe
de la primãrie! (Doar prin cost diferã aceste acþiuni, ºi
în cazul dat funcþionarii noºtri fãcînd-o pe originalii, cãci
au fixat pentru documentele de identitate niºte sume
exorbitante raportate la posibilitãþile materiale ale
majoritãþii populaþiei. Vom aminti în context cã în Þãrile
Baltice cei mai mulþi bãºtinaºi, în prima fazã de
încetãþenire, au primit actele de identitate gratuit...).
În anii 90 ai secolului trecut, persoanele care nu
întruneau datele, exigenþele pentru obþinerea legalã a
cetãþeniei R. Moldova (dovadã cã s-au nãscut sau au trãit
aici pînã la proclamarea independenþei R.Moldova  27
august 1991; faimoasa propiskã, numitã acum vizã
de reºedinþã; un loc de lucru; o sursã de venit/de
existenþã) rezolvau problema cu 10-20 de dolari SUA;
cu trecerea anilor aceastã sumã a crescut, evident, dar
nu pînã la cote devastatoare. Aºadar, la noi, s-a procedat
din start la o devalorizare a instituþiei cetãþeniei, încît s-a
ajuns la o înþelegere cu totul perversã a lucrurilor: a fi
cetãþean al R. Moldova nu înseamnã nimic altceva decît

a deþine buletin de identitate ºi paºaport, primul ciudat,
incomod în uz, al doilea de o culoare ce genereazã asociaþii nu dintre cele mai plãcute. Ei da, ºi obligativitatea
de a vota  care numai obligaþie nu poate fi consideratã,
plus, pentru bãrbaþi  obligativitatea serviciului militar,
care pînã la urmã rãmîne una doar pentru fiii de þãrani
moldoveni... Mulþi locuitori ai Moldovei post-sovietice
nici nu ºi-au pus problema obþinerii acestor documente 
repetãm: ºi scumpe, ºi nu prea arãtoase, pãstrînd
paºapoartele sovietice, cu care circulau nestingherit în
spaþiul de interes major  Rusia, Ucraina, Bielorusia. ªi
dacã în aceleaºi Þãri Baltice paºapoartele sovietice ºi-au
pierdut valabilitatea la numai un an dupã dobîndirea
independenþei, la noi se mai folosesc bine mersi ºi la 14
ani de existenþã a statului moldovenesc.
Varii interese au stimulat la noi o nemaipomenitã în
alte pãrþi miºcare pentru obþinerea altor cetãþenii. În
pofida aºteptãrilor, primii s-au încadrat în aceastã
miºcare bãºtinaºii R. Moldova: cã se numesc moldoveni,
cã se autoidentificã români, ei au prins a face cozi la
consulatul României la Chiºinãu sau la diferite comisariate de poliþie de la Bucureºti ori în oraºe româneºti
mai aproape de Prut. Este greu sã stabileºti care ar fi
proporþia de cetãþeni ai R. Moldova, concomitent ºi
cetãþeni ai României, care au optat pentru paºaportul
românesc din raþiuni naþionaliste ºi care din calcule
mercantile; cei mai mulþi, mai curînd, au îmbinat cu
succes ºansele, atît de diferite, ce li s-au oferit: mîndria
de a fi român ºi avantajele de ordin economic. Cînd însã
a devenit clar, pentru mai multã lume, cã paºaportul
românesc e ºi o garanþie de a munci/a cîºtiga pentru
existenþã, legal, în una din þãrile prospere ale Occidentului, s-au aprins de dorinþa de a deveni cetãþeni ai
României ºi reprezentanþii minoritãþilor etnice de la noi:
ruºi, bulgari, gãgãuzi, ucraineni, chiar ºi armeni ce ºi-au
abandonat patria din cauza sãrãciei sau ceceni ºi
daghestanezi evadaþi de la baºtinã din cauza atrocitãþilor
rãzboiului ruso-cecen. În consecinþã, conform unor
statistici neoficiale, locuitorii/cetãþenii R. Moldova, cei
mai numeroºi, care mai deþin o cetãþenie, sînt cei cu
paºaport românesc.
Pentru cã Rusia oferã posibilitãþi relativ mari pentru
redresarea situaþiei materiale a locuitorilor din spaþiul
ex-sovietic (nu ºi pentru baltici), mulþi cetãþeni ai R.
Moldova au optat pentru cetãþenia rusã. Dintre aceºtia,
un procent infim îl reprezintã ruºii ce ºi-au dorit din
raþiuni patriotice cetãþenia patriei istorice; este cu mult
mai mare numãrul rusolingvilor de la noi ajunºi la pensie
ºi care, obþinînd paºaportul rusesc, dobîndesc un spor
substanþial pentru asigurarea bãtrîneþii. Pare a fi mare ºi
procentul moldovenilor ce jinduiesc paºaportul rus în
scopul de a-ºi legaliza aflarea în Rusia la munci sau, mai
puþini, la studii, cercetare, creaþie. Aºa sau altfel, dupã
moldovenii cu paºaport românesc, cei cu cetãþenie rusã
par a se clasa pe locul doi.
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Din diverse motive, inclusiv datoritã unei munci
propagandistice desfãºurate de diplomaþi sau emisari din
patriile istorice, un numãr în continuã creºtere de
ucraineni, bulgari ºi gãgãuzi din R. Moldova au cetãþenia
ucraineanã, bulgarã, turcã. Evreii basarabeni, ca ºi
coreligionarii lor din alte þãri, deþin, în majoritate
absolutã, atît paºapoarte locale cît ºi ale statului Israel.
Din cele cîteva sute de mii de cetãþeni ai R. Moldova
(se vehiculeazã cifre diferite: de la 250 de mii pînã la
500-600 de mii) plecaþi la munci în Occident, tot mai
mulþi obþin vizã de ºedere acolo, apoi ºi cetãþenia unor
state vestice. Dacã cineva ar avea inspiraþia sã studieze
Monitoarele Oficiale ale Italiei, Spaniei, Portugaliei,
Greciei, Franþei, Germaniei, Cehiei, SUA, Canadei etc.,
ar descoperi cu uimire sute ºi mii de nume româneºti,
fãrã diacritice  acesta e primul semn al naturalizãrii
conaþionalilor noºtri în lumea largã. De regulã, cei care
obþin cetãþenia unor state prospere din Occident nu mai
revin în cetãþenia moldoveanã, în cel mai bun caz
pãstrînd-o pentru a mai veni acasã, eventual, ca sã-ºi ia,
pentru întregirea familiei, soþia, copiii, alte rude.
Acest tablou, un veritabil mozaic! caracterizeazã
societatea noastrã din punctul de vedere al civismului. Pe
de o parte, locuitori ai R. Moldova fãcuþi cetãþeni ai R.
Moldova peste noapte, fãrã probleme deosebite, indiferent
de apartenenþa lor etnicã; pe de altã parte, dispersarea
aceloraºi locuitori, pe criterii pur etnice, spre cetãþenia
patriei lor istorice. La prima vedere, aceastã situaþie nu
pare a fi decît o reflectare a libertãþii de opþiune. În
realitate, însã, lucrurile stau cu mult mai complicat. Poate
fi oare un bun cetãþean al þãrii sale omul care face tot
posibilul sã mai obþinã o cetãþenie (cel puþin)? Puþin
probabil. Omul care, chiar dacã nu e preocupat de
dobîndirea altei cetãþenii decît cea hãrãzitã de destin, dar
percepe cetãþenia de bazã, primarã, ca pe o formalitate
birocraticã, iar în multe cazuri  ºi ca pe ceva lipsit de rost,
de valoare, nu poate fi un cetãþean bun, cu atît mai puþin
un bun patriot. Ce fel de cetãþean al R. Moldova poate fi
un tînãr care nu-ºi concepe viitorul fãrã sã aibã încã o
cetãþenie? Pînã la urmã, cetãþeni puri ai R. Moldova
rãmîn doar cei care nu au ambiþia sau ºansa de a se cãpãtui
cu altã cetãþenie. Iar a avea numai cetãþenia moldoveanã,
ºi încã din cauza unor asemenea circumstanþe, nu
înseamnã nici pe departe a fi ºi un bun cetãþean.
POSIBILE SOLUÞII

Place sau nu place cuiva, dar cei mai mulþi cetãþeni
ai R. Moldova sînt numai pe hîrtie cetãþeni ai acestui
stat: ºi gîndurile, ºi aspiraþiile, ºi devotamentul lor sînt
îndreptate spre alte þãri. S-ar putea vorbi despre pericolul
golirii R. Moldova de cetãþeni? Prea puþin probabil,
pentru cã, aºa cum ne-o demonstreazã experienþa
istoricã, chiar ºi în ani de urgie nu toþi îºi pãrãsesc
baºtina, plaiul natal, vatra strãmoºeascã. Mai mult încã:
nu va seca niciodatã nici seminþia patrioþilor acestui

pãmînt, cãci dacã e sã-l parafrazãm pe Tudor Vladimirescu, patria înseamnã norodul, nu tagma profitorilor
(în original: a jefuitorilor).
Problema e, desigur, cum sã formãm ºi cum sã
pãstrãm cetãþenii patrioþi în niºte condiþii atît de specifice
precum sînt cele din R. Moldova. În anul 2003,
autoritãþile de la Chiºinãu au adoptat o Concepþie a
politicii naþionale, în care se acorda destulã atenþie ºi
educaþiei civice, patriotice a populaþiei R. Moldova, în
special a tineretului. Nu a trecut nici un an de la lansarea
acestui document cu pretenþii de program de stat/naþional
ºi se pare cã el a fost dat uitãrii. Unul dintre motivele
pentru care numita Concepþie s-a prãfuit atît de repede
e cã ea are niºte premise false: populaþia bãºtinaºã 
moldovenii/românii ºi minoritãþile etnice de la noi au
fost substituiþi abuziv, în spiritul extravaganþei specifice
savanþilor de la ªcoala superioarã de antropologie,
cu poporul polietnic al R. Moldova. Nu e vorba numai
de un joc macabru de-a noþiunile. În toatã lumea se ºtie
de popoare/naþiuni/etnii ºi de societãþi/comunitãþi
polietnice, ºi numai la noi, unde dezmãþul general s-a
extins ºi în ºtiinþã, niºte diletanþi, profitînd de situaþia lor
politicã avantajatã, au putut promova, fie ºi provizoriu,
o noþiune-hibrid, prin care se încearcã justificarea unei
stãri de lucruri convenabile lor ºi minoritãþii etnolingvistice din care fac parte. Deºi, prin acest popor
polietnic s-ar preconiza o comunitate deasupra
etniilor, în realitate se încearcã justificarea supremaþiei
minoritãþii rusolingve de la noi, mai exact, a unei
minoritãþi rusolingve politizate, infectatã de ideile
ºovinismului rus, pe care liderii acesteia le ambaleazã
în odãjdiile unui nou internaþionalism proletar, numit
polietnicitate  în spiritul timpului ºi al ideilor ºovine
ruse, dar încruciºate cu cele globaliste, din Occident.
Ceva similar existã în Rusia, unde prin rosianism (în
original rossiikost, o noþiune nouã, opusã unei mai
vechi russkost) se mascheazã adevãrata intenþie de
rusificare totalã (lingvisticã, religioasã, mentalã etc.) a
populaþiei extrem de eterogenã a Rusiei. ªi în Vest se
vehiculeazã o idee paneuropeanã sub stindard britanic,
idee ce nu poate fi acceptatã de cãtre francezi, spanioli
sau germani, oricît de subtil ar fi ea servitã în contextul
globalizãrii. Am arãtat mai sus cã în multe þãri din
Occident are loc o revenire la ideea naþionalã prin
atenþia sporitã ce se acordã cetãþeniei naþionale, în
opoziþie cu eurocetãþenia. Chiar ºi într-un stat totalitar
cum a fost ºi rãmîne Rusia, realizarea intenþiilor
rosianiste se face cu destule dificultãþi: mai multe
comunitãþi etnolingvistice, atît tradiþionale (tãtarii,
baºkirii, tuvinii, kalmîcii), dar ºi noi (armenii, azerii,
ucrainenii) îºi revendicã drepturile de a-ºi pãstra limba,
tradiþiile, religia etc. Evident cã poporul polietnic din
R. Moldova nu e decît o soluþie propusã de anumite
persoane într-un anumit context politic, dar cum acest
context nu poate dura la infinit, nu are sorþi de izbîndã
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nici geniala idee a falºilor profeþi de la ªcoala de
antropologie, fie ea ºi superioarã. Desigur, societatea
noastrã, care, în pofida numeroaselor transformãri a
rãmas totuºi una româneascã, condimentatã cu
prezenþa unor minoritãþi etnolingvistice ce-ºi au patrii
istorice (deci, ºi soluþii proprii bune de realizat în altã
parte decît în R. Moldova), are nevoie de o rezolvare
specificã. Oricare ar fi aceastã soluþie, ea trebuie sã
porneascã de la o premisã în spiritul celei formulate
cîndva de Nicolae Iorga: Fãrã patrie nu se poate
închipui existenþa de naþiune ºi fãrã de naþiune patrie e
numai un cuvînt deºert. Naþiunea aici sîntem noi,
bãºtinaºii acestui pãmînt, cei cu rãdãcini seculare, ºi nu
veniþi de cîteva decenii. Cetãþeni buni, adevãraþi por
deveni ºi unii strãini ce ºi-au legat destinul de aceastã
gurã de rai, dar oricum, osatura va fi mereu formatã
de cei care au crescut în dragostea totalã pentru tot ce
þine de Moldova, nu doar pentru gastronomia localã.
Cãci, spunea, pe bunã dreptate Mihai Eminescu:
Patriotismul nu este numai iubirea pãmîntului în care
te-ai nãscut ci, mai ales, iubirea trecutului, fãrã de care
nu existã iubire de þarã.
Patriotismul este sinonim cu civismul. Dacã se
doreºte educarea de buni cetãþeni/patrioþi ai R. Moldova,
aceastã educaþie trebuie fãcutã în temeiul valorilor vechi,
perene, nu al unor pseudovalori plãsmuite în minþile

Ce înseamnã a fi un cetãþean
activ? Implicarea tinerilor în
viaþa publicã

A fi cetãþean activ nu este un lucru ieºit din comun.
Fiecare  de la vlãdicã la opincã  trebuie, ba chiar este
dator, sã se implice în viaþa societãþii. Eu consider cã
tineretul trebuie sã constituie forþa motrice în dezvoltarea
þãrii, iar legislaþia sã prevadã acest lucru. Astfel, ar fi
binevenite înfiinþarea unor consilii locale ale tinerilor,
ceea ce ar permite soluþionarea directã ºi rapidã a multor
probleme. Un cetãþean activ trebuie sã manifeste
perseverenþã în tot ceea ce face. Procesul de formare a
acestuia ca atare începe din fragedã copilãrie, de la
ºcoalã, unde învaþã sã gîndeascã independent, sã-ºi
exprime opiniile ºi sã respecte pãrerile altora.
Stela BUNESCU, cl.X,
Liceul Teoretic din Mãrculeºti, r. Floreºti
În opinia mea, un cetãþean activ este acel care îºi
susþine patria cu orice preþ, chiar ºi cu cel al vieþii. A fi
cetãþean activ înseamnã a fi un bun patriot atît în
momentele de prosperare a þãrii cît ºi în cele grele. Din
pãcate, în ultimul timp, asemenea oameni sînt puþini,

fiind niºte strãini chiar în þara lor. Eu însumi nu sînt sigur
de faptul dacã sînt sau nu un cetãþean activ, dar mã voi
strãdui sã devin astfel, pentru ca pãrinþii ºi prietenii mei
sã fie mîndri de mine.
Oleg MURAFA, cl.X,
Liceul Teoretic din Mãrculeºti, r. Floreºti
Cuvîntul cetãþean înseamnã om al unei cetãþi, al
unui stat, iar expresia cetãþean activ presupune
raporturile omului cu statul. Eu însã cred cã mai
importante sînt relaþiile cetãþeanului cu semenii sãi. Ce
este un cetãþean activ? Persoana care se încadreazã în
viaþa cotidianã sau în cea socialã? Expresia nu are nici
un sens. Care dintre principiile morale ne spune cã
anume cetãþeanul activ este demn ºi vrednic? Fiecare om
hotãrãºte pentru sine cum trebuie sã fie ºi nimeni nu are
dreptul sã spunã cã cetãþeanul activ este mai presus decît
cel pasiv. Aceastã din urmã afirmaþie este un nonsens,
deoarece, dacã existã cetãþeni activi, ceilalþi sînt
pasivi. Sînt numai cetãþeni: unii mai buni sau mai puþin
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înfierbîntate ale unor politruci. E necesar sã se educe
dragostea pentru valori concrete: limba oficialã a
statului, istoria bãºtinaºilor, manifestãrile culturale,
spirituale ce frapeazã imaginaþia noastrã, dar ºi a
strãinilor, cetãþeni mai tineri sau pretendenþi la
cetãþenia R. Moldova. Aceºtia din urmã vor deveni cu
atît mai loiali ºi mai ataºaþi statului nostru, cu cît vor
înþelege mai bine cã se aflã într-un spaþiu cultural distinct, demn de atenþia ºi de dragostea lor. Drumul spre
devotamentul civic trece, neîndoios, prin stomac, prin
bunãstarea materialã, dar aceastã bunãstare îºi pierde din
forþa de convingere dacã e lipsitã de garnitura
spiritualã.
Vrem cetãþeni buni, devotaþi? Ei trebuie crescuþi: din
grãdiniþã, în ºcoalã, în facultãþi. ªi obligatoriu prin
familiarizarea cu valorile spirituale ale neamului, nu prin
abstracþii vizînd zone geopolitice, economice, culturale
din Est sau din Vest. Civismul Republicii Moldova
începe ºi, credem, se va termina aici, nu la Vladivostok
ºi nici la Madrid. Iar un cetãþean bun al statului nostru
va fi ºi un bun cetãþean al universului  asta, în
eventualitatea cã se va ajunge ºi la acest deziderat, de
altfel, jinduit nu de ieri-alaltãieri, ci din antichitate. ªi,
de atunci  nerealizat, pentru cã mereu ºi pretutindeni
s-a pus accentul pe aspectul naþional, nu polietnic al
problemei.

QUO VADIS?

Ce înseamnã cetãþean? Astãzi pare o întrebare
banalã, pentru cã oricine ºtie sã rãspundã la ea. Unii îºi
prezintã paºaportul dovedind cã sînt cetãþeni ai unei
anumite þãri. Alþii încep sã explice cã termenul vine din
antichitate, de pe vremea oraºelor-cetãþi, aceasta fiind
denumirea oamenilor care trãiau în interiorul lor.
Dintotdeauna oamenii au vieþuit în comunitãþi,
tendinþã ce îºi are rãdacinile în timpurile strãvechi, cînd
omul primitiv cunoºtea viaþa ºi mediul mai mult cu

ajutorul instinctelor. Anume aceste instincte primare îi
sugerau sã-ºi ducã viaþa organizat în cete sau triburi pentru
a-i fi mai uºoarã lupta pentru existenþã. Mai tîrziu,
conºtiinþa a fãcut ca omul sã-ºi impunã ºi sã respecte
anumite legi. În interiorul comunitãþii a apãrut familia, iar
o datã cu aceasta o mai bunã organizare a vieþii, fiecare
individ cunoscîndu-ºi bine rolul. Prin urmare, în trecut,
sã zicem pînã la evul mediu, omului îi era necesarã
apartenenþa la o comunitate, fiecare ºtiind cã e spre binele
sãu ºi al familiei sale sã se instaleze într-un oraº-cetate cît
mai populat ºi puternic pentru a evita tot felul de pericole.
În prezent însã condiþiile cetãþeanului s-au schimbat
radical. Omul nu mai poate alege dacã doreºte sã fie
cetãþean sau nu, el este obligat; nu existã omnecetãþean, toþi sînt cetãþeni. Oricãrui nou-nãscut i se dau
date personale indispensabile vieþii, i se deschide un
dosar în care, pe parcurs, sã acumuleze menþiuni,
obiecþii etc. Astfel, n-ar fi de mirare dacã în viitorul
apropiat pietrele funerare ºi crucile de pe morminte vor
fi înlocuite cu mormanul de maculaturã birocraticã
provocatã de existenþa deþinãtorului de mormînt,
deasupra acestei grãmezi tronînd, desigur, chitanþa ce
adevereºte precum cã cetãþeanul a achitat costul ºi a
plãtit impozitele pentru acel metru pãtrat din cimitir. Mai
ales în cetatea în care trãim  Republica Moldova,
unde cetãþeanul nostru e un fel de þãran-iobag, cu singura
deosebire cã nu e legat de glie; în rest, cam tot aceleaºi
obligaþii are: dãrile ºi darurile pentru prea-cinstita poliþie
rutierã ºi nu numai; dijma pentru conu Fisc (sau cum
l-o mai fi chemînd); ºi, nu în ultimul rînd, claca, adicã
munca pe gratis, pentru cã salariile atît de mici nu le
putem socoti drept remunerare adecvatã. Apare
întrebarea: oare nu e destul de activ cetãþeanul nostru,
nu e destul de voluntar în ceea ce face? În general, a
fi un cetãþean activ cred cã înseamnã a-þi cunoaºte bine
rolul, menirea în cetatea-societate ºi calitatea de a þi-o
îndeplini fãrã a-i împiedica pe alþii sã ºi-o îndeplineascã
pe a lor.
În þara noastrã (caz aparte) a fi un cetãþean activ
înseamnã a fi un Don Quijote ce luptã cu morile de vînt.
Radu TOFAN, cl. XII,
Liceul Teoretic din Mãrculeºti, r. Floreºti

Eu conºtientizez cã fac parte din tînãra generaþie, care
este viitorul acestei þãri. De noi depinde în continuare totul,
chiar dacã nu vrem sã acceptãm acest lucru. Oricum, odatã
va trebui sã reprezentãm þara aici ºi dincolo de hotarele
ei. A fi un cetãþean activ înseamnã a fi la curent cu toate
realitãþile din þarã. Nu e nevoie sã fugim de probleme sau
sã le ascundem, pretinzînd cã totul e bine ºi toþi sînt fericiþi.
Nici vechile cetãþi nu erau construite într-o singurã
zi, dar mite condiþiile pentru o activitate normalã în
societatea în care trãim ºi care are o deschidere cãtre
lume, nefiind închisã ca în perioada regimului sovietic.
Idei noi, planuri extraordinare existã în mintea

oamenilor capabili sã le realizeze, însã numeroasele
obstacole nu le permit sã le aplice în practicã. Barierele
economice ºi politice sînt adesea prea înalte pentru cei
care vor sã facã ceva, dar speranþa moare ultima. Vor veni
timpuri în care se vor gãsi oameni cãrora nu le va fi fricã
sã treacã de la declaraþii sterile la fapte. Poate cã acum
sînt foarte puþine ºanse, dar se vor gãsi astfel de oameni,
cu siguranþã. Peste un an sau zece, spirite tinere, cu idei
moderne ºi minþi luminate vor veni sã schimbe situaþia.
Xenia EVSEEV, cl. XI,
ªcoala de Limbi Moderne ºi Management,
mun. Chiºinãu

buni decît ceilalþi. Activ sau neactiv nu poate fi criteriu
de apreciere. Aristotel spunea: Oraºul e o unitate de
oameni diferiþi. De aceea, consider cã totul constã nu
în ce fel de cetãþean eºti, ci în ce fel de Om eºti.
Artiom GADARAG, cl.X,
Liceul Teoretic din Mãrculeºti, r. Floreºti
Un cetãþean activ este cel ce gîndeºte liber ºi îºi
expune pãrerea, fãrã a fi influenþat de cineva. A fi
cetãþean activ înseamnã a fi patriot, a lua decizii care ar
favoriza viaþa socialã sau politicã. A fi activ este de
datoria fiecãruia, întrucît uneori viaþa unui întreg popor
depinde de un singur vot, devenit în asemenea
împrejurãri hotãrîtor. Dacã toþi cetãþenii þãrii noastre ar
fi fost mai activi, situaþia ar fi fost alta ºi poporul nu ar
avea de suferit. Tinerii au un cuvînt de spus, dar fiindcã
în prezent ei sînt prea puþin implicaþi în viaþa societãþii,
nu au o responsabilitate prea mare ºi nu-ºi dau seama cã
ei sînt cei de care depinde viitorul þãrii.
Tatiana Cociug, cl.XII,
Liceul Teoretic din Mãrculeºti, r. Floreºti
Trebuie recunoscut faptul cã generaþia tînãrã este
departe de acel activism social pe care îl solicitã vremurile
de azi. Mai degrabã, tinerii din zilele noastre sînt
individualiºti ºi nu se concep ca parte a întregului, adicã
a unui stat. Cred cã de vinã e ºi statul care acordã prea
puþinã atenþie cultivãrii relaþiei dintre tinerii cetãþeni ºi stat.
Însã este de datoria tinerilor sã conºtientizeze cã viitorul
le aparþine ºi urmeazã sã participe activ la edificarea lui.
Natalia CIOBANU, cl.XII,
Liceul Teoretic din Mãrculeºti, r. Floreºti
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Pentru a-mi expune punctul de vedere privind tema
abordatã, trebuie, întîi de toate, sã înþeleg sensul cuvîntului
cetãþean. Constat (cu regret) cã sînt în pragul
majoratului, dar nu mi s-a format încã conceptul de
cetãþean, nici nu ºtiu care-ar fi cauzele unei asemenea
situaþii. Am luat un dicþionar explicativ (Mic dincþionar
al limbii române de V.Breban) ºi am cãutat acest cuvînt.
Iatã ce am citit: Cetãþean (-ã) (s. m. ºi f.)  persoanã care
aparþine unui stat ºi care se bucurã de anumite drepturi ºi
are anumite obligaþii faþã de acel stat; pl. cetãþeni, -e.
Am copiat cuvînt cu cuvînt textul pe care l-am avut
în faþã. Existã probabilitatea sã nu exprim purul adevãr,
însã cîteva lucruri din aceastã definiþie m-au fãcut sã
gîndesc serios la starea de lucruri de astãzi. Admit cã am
putea avea o grãmadã de drepturi pe foaie, o mulþime
de libertãþi ºi oportunitãþi de jure, însã de facto nu ne sînt
oferite nici jumãtate din acestea. Avem atîtea drepturi,
încît ar fi un motiv întemeiat pentru a-i bucura pe
cetãþenii Republicii Moldova, dar... Sînt de acord cã

fiecare trebuie sã aibã obligaþii faþã de statul în care
trãieºte, dupã cum este explicat în dicþionar. Dar îmi pare
oarecum straniu (adevãrat însã!) cã nici Dicþionarul lui
V.Breban ºi nici realitatea nu presupun obligaþiile statului
faþã de cetãþenii sãi, care, în mod firesc, ar fi trebuit sã
existe într-o comunitate sãnãtoasã.
ªi ce obþinem în final? Te bucuri de copilãrie,
adolescenþã, atingi vîrsta majoratului, treci instantaneu
în posesiunea statului, te bucuri de o mulþime de
drepturi, dar ai ºi ceva obligaþiuni. Þin sã menþionez cã
anume acest stereotip mã dominã atunci cînd mã gîndesc
la cetãþenii noºtri. Cele relatate pot avea o dozã de
pesimism, însã uneori nu stricã sã te opreºti ºi sã priveºti
realitatea fãrã prejudecãþi. Iar realitatea noastrã numai
a fi cetãþean activ nu-þi permite. Dacã cineva are alte
argumente, sã le aducã.
Maxim BERZAN, cl. XI,
ªcoala de Limbi Modeme ºi Management,
mun. Chiºinãu

De la bun început, aº dori sã menþionez cã abilitatea
de a fi informat este garanþia de a fi un om puternic.
Pe parcursul secolelor multe vise ºi obiective au
devenit realitate. Deºi principiile democraþiei ºi ale
libertãþilor omului s-au promovat permanent, aceste valori
în societatea contemporanã nu se respectã. Un om simplu,
acum douã secole, nu avea aceleaºi posibilitãþi de afirmare
pe care le avem noi. Astãzi, cînd democraþia ne oferã mai
multe ºanse de dezvoltare, oamenii preferã sã tacã, sã nu
iasã la vot, sã nu se intereseze de viitorul lor ºi al copiilor.
Ce înseamnã a fi un cetãþean activ? Eu consider cã a
fi un cetãþean activ este o datorie moralã. Ea constã în
a-i convinge pe alþi oameni, în special pe tineri, sã
participe activ la viaþa culturalã, dar ºi la cea politicã.
Viaþa politicã este primul factor ce influenþeazã starea
de lucruri în societate. Nimic nu poate fi construit fãrã
o educaþie politicã adecvatã. Neimplicarea în activitãþile
publice face posibilã instaurarea la guvernare a unor
partide politice iresponsabile. Cel mai revoltãtor este
faptul cã minciuna orientatã, în special, cãtre populaþia
de vîrsta a treia îºi gãseºte trecere ºi printre tineri.
Situaþia actualã a Republicii Moldova, cu o cifrã
giganticã de emigranþi, este agravatã la maximum. Tineri
ºi adulþi pãrãsesc þara continuu pentru a munci la negru
peste hotare. Deoarece în þarã au rãmas pensionarii, o
jumãtate din populaþia activã, ei vor alege viitorul parlament. Prin urmare, voturile tinerilor ºi ale studenþilor
între 18 ºi 30 de ani au o importanþã primordialã în a
alege o conducere adecvatã care ar combate corupþia,
sãrãcia ºi ºomajul. Votul lor conteazã, pentru cã de ei
depinde viitorul copiilor lor. Chem toþi tinerii din liceele
republicii care au împlinit 18 ani, toþi studenþii, sã
participe activ în viaþa politicã a þãrii ºi sã iasã la vot,
sã-ºi exprime opinia ºi sã-ºi apere drepturile.
Educaþia politicã a societãþii de azi, dupã pãrerea

mea, se împarte în trei categorii: educaþie socialistã,
educaþia de tranziþie ºi educaþia neooccidentalã.
Cu regret, sînt nevoit sã afirm cã educaþia socialistã,
ideologizatã, care vizeazã întîi de toate persoanele de
vîrsta a treia, este cea mai rãspînditã ºi impresionant de
utopicã. Acest tip de educaþie i-a afectat pe mulþi dintre
cei ce l-au simþit pe pielea lor.
Educaþia de tranziþie, începutã în sistemul sovietic
ºi terminatã în cel capitalist, dupã destrãmarea URSS,
pãstreazã în sine caracterul dur, ambiguu al trecutului,
dar cu o orientare optimistã cãtre viitor. În acest tip de
educaþie se includ pãrinþii noºtri în vîrstã de pînã la 5055 de ani.
Educaþia politicã neooccidentalã presupune cea mai
perfectã ºi mai eficientã atitudine publicã faþã de
problemele existente în societate ºi conºtient antrenatã
în dezvoltarea unui tineret sãnãtos ºi activ.
Acest tip de educaþie politicã este caracteristic
oamenilor cu iniþiativã, mentorilor ºi profesorilor care
au acceptat valorile democraþiei occidentale ºi au
contribuit (ºi încã o mai fac) la creºterea ºi dezvoltarea
unei noi generaþii, sãnãtoase ºi conºtiente.
Cu mare regret remarc cã o bunã parte din tinerii de
astãzi nu se implicã în diferite domenii ale vieþii publice
ºi culturale, în protejarea mediului înconjurãtor. Ei sînt
pasivi, indiferenþi ºi, în mare, iresponsabili de ceea ce
fac. Desigur, vina pentru aceasta nu o poartã doar ei.
Educaþia lor a depins de pãrinþii, mentorii ºi prietenii pe
care i-au avut ºi îi au. Dacã ar înþelege cît de mult
conteazã participarea lor în viaþa publicã, cît de mult pot
contribui la edificarea democraþiei ºi a valorilor etice,
atunci existã speranþe într-un viitor mai bun.
Cunosc, din proprie experienþã, ce înseamnã lucrul
cu oamenii, angajarea în viaþa publicã ºi promovarea
valorilor naþionale. Bineînþeles, aº vrea ca toþi tinerii din
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Republica Moldova sã se poatã afirma ºi sã iasã din
mizeria în care ne aflãm. Doresc tuturor o gîndire cît mai
lucidã, soluþii eficiente ºi o schimbare radicalã.
Nu vreau sã descriu în culori foarte frumoase realitatea
la care visez, dar o zicalã spune: dacã nu ai obþinut ceva
înseamnã cã nu þi-ai dorit mult acest lucru. Prin urmare,
oricît de rãu ar fi, întotdeauna existã o posibilitate de
redresare. Sã nu aºteptãm ca aceastã schimbare s-o facã
altcineva. Ea nu se poate realiza decît prin noi înºine.
Fiecare dintre noi are nevoie de un mic impuls. Nu trebuie
sã ne sperie cuvîntul schimbare, care presupune doar o
atitudine pozitivã fireascã. Trebuie sã recunoaºtem cã vom
izbuti sã schimbãm societatea doar începînd cu fiecare
dintre noi. Nimic nu este imposibil. Cei care se tem ºi nu

cred în viitorul acestei þãri sînt tocmai cei care au nevoie
de noi, de gîndirea noastrã. Trebuie sã le spunem:
Moldova are viitor!.
Cred cã implicarea tinerilor în viaþa publicã se poate
produce numai sub aspectul unei schimbãri, a unei
revoluþii etico-culturale.
Aº vrea sã amintesc gîndurile lui Mitch Sala: Vrei
sã fii bogat ºi deºtept, fii printre deºtepþi ºi bogaþi! ºi
ale lui Doug Weat: Omul va lucra pentru recunoaºtere
la fel de bine ca ºi pentru bani.
Cu siguranþã, reuºita nu este permanentã, iar eºecul
nu este fatal. Mult curaj!
Grigore TARAN, cl. XII,
Liceul Teoretic B.P.Hasdeu, or. Drochia

Participare pentru
cetãþenie activã ºi
democraticã

Iosif MOLDOVAN
Centrul Naþional pentru Tineret

În contextul activitãþii noastre, participarea este
examinatã ca fiind implicarea conºtientã ºi benevolã a
copiilor ºi tinerilor în luarea/influenþarea proceselor,
deciziilor ºi activitãþilor. Potrivit Convenþiei ONU cu
privire la Drepturile Copilului, participarea reprezintã un
drept moral ºi juridic al tuturor copiilor ºi tinerilor ºi o
finalitate în sine. Articolul 12 (1) al Convenþiei
menþioneazã explicit dreptul copiilor la participare:
Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de
discernãmînt dreptul de a-ºi exprima liber opinia asupra
oricãrei probleme care îl priveºte, opiniile copilului
urmînd sã fie luate în considerare þinîndu-se seama de
vîrsta sa ºi de gradul sãu de maturitate.
Am pornit de la ideea cã pentru a fi un cetãþean activ
ºi responsabil, copiii ºi tinerii trebuie, în primul rînd, sã
cunoascã principiile dupã care funcþioneazã o societate
democraticã ºi care le sînt drepturile pentru a le putea
exercita. Iatã de ce, în 1999, am lansat proiectul de
educaþie civicã Parlamentul Copiilor  ºcoala
democraþiei, în cadrul cãruia anual 111 adolescenþi ºi
tineri din toate zonele Republicii Moldova au fost
pregãtiþi pentru a disemina informaþii despre drepturile,
principiile ºi valorile democratice, oportunitãþile de
participare la viaþa comunitãþii.

Însã comunicarea cu tinerii ºi copiii din cele mai
îndepãrtate sate ne-a fãcut sã înþelegem cã simpla cunoaºtere a drepturilor nu este suficientã. Pentru a deveni
cetãþeni responsabili, este nevoie mai ales de implicarea
lor directã în procesele de luare a deciziilor. Astfel, în
anul 2000, am susþinut eforturile tinerilor de a crea Consilii Locale ºi grupuri de iniþiativã. Obiectivul nostru
vizeazã dezvoltarea capacitãþilor tinerilor de a participa
conºtient la viaþa comunitãþii ºi de a fi reprezentaþi ca
grup social în relaþia cu administraþia publicã localã ºi
celelalte grupuri sociale. Aceste structuri au trezit la viaþã
mii de tineri ºi zeci de comunitãþi, oferindu-le
posibilitatea sã devinã cetãþeni activi ºi responsabili.
Astãzi funcþioneazã 198 de Consilii Locale ale
Copiilor ºi Tinerilor, iar 148 de grupuri de iniþiativã ale
tinerilor au gestionat granturi mici pentru realizarea
propriilor iniþiative. Aceste activitãþi au constituit o
experienþã utilã, din care am învãþat cã sînt necesare:

Claudia COADÃ
Centrul Naþional pentru Tineret
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 elaborarea unui cadru legal favorabil participãrii
tinerilor;
 îmbunãtãþirea capacitãþilor instituþiilor/organizaþiilor de a susþine participarea;
 dezvoltarea profesioniºtilor care lucreazã cu tinerii ºi pentru tineri de a promova participarea;
 sprijinirea structurilor reprezentative pentru
implicarea tinerilor în luarea deciziilor la nivel
local, regional ºi naþional;
 dezvoltarea parteneriatelor dintre tineri ºi adulþi;
 împuternicirea tinerilor în procesul de participare.
De cele mai multe ori, rezultatele acþiunilor puteau
fi observate imediat, datoritã evaluãrilor pe care le
efectuam împreunã cu participanþii. Cu toate acestea,
impactul activitãþilor la nivel de comunitate ºi societate
era greu de apreciat. Astfel, ne-am propus, cu susþinerea
Reprezentanþei UNICEF, sã evaluãm participarea
tinerilor, implicînd în mod direct beneficiarii la toate
etapele: design, colectarea datelor, analizã ºi scriere.
Subiectul studiului a vizat 524861 de adolescenþi ºi tineri
din 1345 de localitãþi *, antrenaþi de-a lungul ultimilor
cinci ani în diverse proiecte.
Cercetarea a fost efectuatã în perioada octombrie
2003-iulie 2004 de 1033 de tineri din 51 de localitãþi, cu
vîrsta între 10 ºi 19 ani ºi 123 de adulþi: jurnaliºti,
profesori, pãrinþi, funcþionari publici, reprezentanþi ai
societãþii civile. Studiul a examinat cîteva aspecte:
 eficienþa diverselor procese/metode în promovarea participãrii tinerilor;

 impactul participãrii asupra tinerilor implicaþi;
 îmbunãtãþirea capacitãþilor instituþiilor/organizaþiilor de a promova participarea tinerilor;
 asigurarea unui mediu social motivant, a unui
cadru legal ºi de politici care încurajeazã participarea tinerilor;
 sugestii de ameliorare a participãrii tinerilor în
þarã ºi în regiune.
Colectarea datelor a fost realizatã prin metode
participative (desenarea impactului, analiza force-field,
VIPP, harta socialã, desen de grup), calitative (discuþii focus-group, interviu aprofundat) ºi cantitative (chestionar,
votarea cu buline pe Scala Likert cu feþe zîmbitoare). În
cazul tuturor metodelor, cu excepþia chestionarelor,
participanþii erau rugaþi sã comenteze rezultatele lucrului
în grup sau individual (desene, fiºe). Rezultatele-cheie au
fost formulate pe baza comentariilor, înregistrate riguros
atît în cadrul atelierelor de evaluare cît ºi la etapa de
consultare privind datele obþinute prin metode cantitative.
Pentru colectarea datelor de la tineri au fost organizate 52 de ateliere, cu aplicarea unor metode fãrã a
fragmenta procesul în funcþie de întrebarea examinatã,
ceea ce a determinat o comunicare deschisã între
evaluatori ºi tineri ºi o atmosferã de învãþare reciprocã.
La colectarea datelor de la adulþi au fost utilizate
metodele focus-group ºi interviul aprofundat.
Prezentãm în continuare principalele rezultate ale
evaluãrii participãrii tinerilor, relevante pentru formarea
lor ca cetãþeni.**

*

**

Conform Legii privind organizarea administrativ-teritorialã a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001, publicatã
în Monitorul Oficial nr. 16 din 29.01.2002, în republicã sînt 950 de primãrii ºi 1501 de localitãþi (aceste date nu includ
32 de localitãþi care fac parte din componenþa Unitãþii Teritoriale Autonome Gãgãuzia ºi 147 de localitãþi din stînga
Nistrului).
Studiul poate fi consultat la sediul Centrului Naþional de Resurse pentru Tineri (S. Lazo 15, MD-2004 Chiºinãu, tel. 211605,
238897) sau pe pagina web www.youth.md.
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ÎN CE MOD PARTICIPAREA A SCHIMBAT TINERII?

Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, tinerilor li s-a
propus sã-ºi aminteascã cum erau pînã a se implica în
diferite activitãþi, proiecte ºi cum sînt în prezent.
Una dintre schimbãrile majore prin care au trecut tinerii
în urma implicãrii în proiecte se referã la gradul lor de
informare. Ei menþioneazã cã datoritã participãrii au
acumulat cunoºtinþe, informaþii, experienþã, au înþeles unele
lucruri ºi au gãsit rãspunsuri la întrebãrile pe care le aveau.
 Înþeleg lucruri pe care în trecut nu le înþelegeam;
 Numai cunoscîndu-ne drepturile, ºtim cînd
acestea ni se încalcã.
Informarea a sporit gradul de preocupare a tinerilor
pentru viaþa realã, mediu ºi comunitate. Totodatã,
conºtientizînd necesitatea de a se informa permanent (cãrþi, mass-media, Internet), ei ºi-au modificat stilul de
recepþionare a informaþiei.

QUO VADIS?

 Am nevoie de mai multã informaþie, mai multã
carte;
 Aº vrea sã aflu ceva nou.
Tinerii ºi-au dezvoltat multiple deprinderi de viaþã.
Majoritatea afirmã cã în urma implicãrii ...se orienteazã, se descurcã mai bine în viaþã. Participanþii la atelierul de consultare au menþionat cã au dobîndit abilitãþi
specifice, cum sînt delegarea responsabilitãþilor, identificarea ºi soluþionarea problemelor, cãutarea informaþiei,
colectarea fondurilor, scrierea proiectelor, stabilirea scopurilor ºi obiectivelor, gestionarea timpului ºi resurselor,
evaluarea, lucrul la calculator ºi implicarea în viaþa
comunitãþii. Ei au remarcat cã acestea le sînt utile ºi în
viaþa cotidianã.
 Între timp am cãpãtat deprinderi noi.
Încrederea în forþele proprii, însoþitã de abilitãþi de
comunicare eficientã, a influenþat benefic autoexprimarea tinerilor. Astfel, mai mult de jumãtate din ei afirmã
cã au devenit liberi ºi asertivi, ºtiu sã aleagã contextul
ºi modalitãþile adecvate în acest scop.
 Dacã înainte spuneam ce vor sã audã maturii,
acum spun ce e bine pentru mine ºi pentru cei din
jurul meu;
 Înainte nu puteam sã-mi formulez clar ideile ºi
opiniile, iar acum pot face acest lucru.
În urma îmbunãtãþirii capacitãþilor de comunicare,
tinerii ºi-au extins considerabil cercul de persoane cu
care coopereazã. Majoritatea susþin cã pot stabili ºi
menþine relaþii pozitive cu semenii.
 Participînd la activitãþi, am devenit o persoanã
cu mulþi prieteni;
 Acum comunic cu mulþi prieteni de diferite
vîrste ºi din diferite domenii de activitate.
Tinerii au afirmat cã una dintre schimbãrile semnificative rezultate din procesul de participare este formarea
unei atitudini optimiste faþã de viitor ºi locul/rolul
propriu în cadrul societãþii. Avînd convingerea cã
lucrurile pot fi modificate, ei nu ezitã sã ia atitudine ºi
abordeazã constructiv fenomenele ºi acþiunile din
comunitate care îi vizeazã direct sau indirect. Un indiciu
clar al optimismului este faptul cã o parte din ei au
renunþat la ideea de a pleca în strãinãtate, deoarece sînt
mai siguri de viitorul lor.
 Acum sînt o fire optimistã, curioasã, receptivã,
am depãºit niºte bariere;
 Înainte vroiam sã plec la studii peste hotare,
acum însã nu. Îmi place ceea ce fac aici.
O datã cu participarea la diverse stagii de formare,
seminarii ºi cursuri de instruire, tinerii au acumulat
cunoºtinþe ºi deprinderi care au contribuit la creºterea
încrederii în capacitãþile lor personale. Implicarea în
viaþa comunitarã le-a schimbat poziþia în societate.
 Am înþeles ºi am demonstrat cã putem nu doar
sã consumãm, ci ºi sã producem.
În opinia pãrinþilor ºi a membrilor organizaþiilor non-

guvernamentale, tinerii s-au afirmat ºi au fost recunoscuþi ca parteneri deplini pentru cea mai mare parte a
adulþilor.
 Împreunã cu autoritãþile locale, grupurile de
tineri au devenit actori importanþi în localitate.
În procesul de evaluare, majoritatea lor au indicat
cã au devenit mai activi, mai eficienþi pe plan social,
mai implicaþi în viaþa comunitãþii ºi a instituþiei de
învãþãmînt. Analizînd propria activitate, ei concluzioneazã cã uneori problemele pe care încearcã sã le
soluþioneze nu sînt doar ale lor, ci ale întregii
comunitãþi.
Antrenarea în diverse proiecte a condus la perceperea
tinerilor ca resurse informaþionale ºi voluntare bine
pregãtite, ca sursã de iniþiativã, de mobilizare a semenilor ºi a comunitãþii pentru soluþionarea problemelor.
Aceastã imagine funcþioneazã în unele cazuri ºi la nivel
de regiune, fiind apreciate nu doar cunoºtinþele pe care
le posedã, dar ºi abilitãþile de a transmite informaþia pe
care o deþin. Faptul cã respectivele capacitãþi au fost solicitate de semeni ºi adulþi (profesori, membri ai organizaþiilor nonguvernamentale) le-a fortificat sentimentul
propriei utilitãþi.
 Atrag persoane noi în activitãþi. Cu cît mai multe
persoane vor beneficia de ceea ce ºtiu eu, cu atît
va fi mai bine;
 Oamenii au nevoie de mine.
Rolul de resursã sporeºte respectul ºi recunoaºterea din partea semenilor. Aceasta se explicã ºi prin
faptul cã tinerii-resursã acordã consultanþã ºi implicã
colegii în procesul de planificare, desfãºurare ºi
evaluare a activitãþilor. Perceperea ca modele demne
de urmat îi motiveazã pe alþi tineri sã se angajeze în
acþiunile organizate de tinerii-resursã. Ei sînt priviþi
ca persoane informate, populare, care inspirã
încredere ºi comunicã liber, de la egal la egal, pe orice
temã.
 Sînt în centrul atenþiei;
 Sînt o persoanã cu anumite cunoºtinþe, abilitãþi
ºi alþii îmi solicitã sprijinul.
Tinerii implicaþi au relatat cã multe cadre didactice
apeleazã la ei pentru a desfãºura activitãþi cu profesorii
ºi cu elevii.
 Unii profesori solicitã sã-i învãþãm cum se scrie
un proiect, cum se fondeazã un ONG, ne roagã
sã le oferim informaþii despre drepturile copilului, sãnãtate, societatea civilã, organizarea timpului liber, ziare ºcolare, folosirea calculatorului ºi
a Internetului.
Mulþi tineri au menþionat cã o datã cu implicarea în
diverse proiecte au devenit mai responsabili ºi au o
atitudine maturã faþã de activitatea proprie ºi faþã de tot
ce se întîmplã în jur. Creºterea responsabilitãþii sociale
se datoreazã, în opinia participanþilor la atelierul de
consultare, dorinþei ca rezultatele obþinute sã fie
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apreciate de membrii comunitãþii. Un alt motiv ce a
contribuit la schimbare este conºtientizarea faptului cã
participarea la evenimentele sociale reclamã ºi o serie
de responsabilitãþi.
 Apare motivaþia internã de a te realiza, de a fi

apreciat. Aceasta te face mai responsabil din
punct de vedere social;
 Ne-am schimbat mult, am devenit mai responsabili, deoarece trebuie sã fim un exemplu pentru
ceilalþi.

Tinerii au fost rugaþi sã se pronunþe asupra eficienþei
metodelor de promovare a participãrii, completînd un
chestionar.
Seminariile de instruire în domeniul drepturilor
copiilor/tinerilor
Aproape toþi respondenþii considerã cã seminariile
în domeniul drepturilor copilului reprezintã cea mai
eficientã metodã de promovare a participãrii. În opinia
lor, anume seminariile au favorizat percepþia tinerilor
ca fiinþe cu drepturi, schimbînd mentalitatea adulþilor,
dar ºi a tinerilor. Sensibilizarea privind viaþa socialã ºi
caracterul aplicativ al cunoºtinþelor obþinute au
constituit un fundament pentru realizarea iniþiativelor
proprii.
 Pot aplica imediat ceea ce învãþ;
 Îþi formeazã deprinderi de care ai nevoie chiar
acum.
Reprezentanþii autoritãþilor locale considerã cã
seminariile sînt eficiente prin faptul cã motiveazã tinerii
sã se implice activ în viaþa comunitãþii. Referindu-se la
seminariile mixte (pentru adulþi ºi tineri) unii membri
ai administraþiei publice sînt de pãrerea cã acestea au
avantajul de a crea oportunitãþi pentru schimbul de opinii
între generaþii.
 Ei înþeleg cã interesele personale sînt ºi ale
comunitãþii;
 Îi stimuleazã pe tineri sã întreprindã ceva.
Proiectele de participare
Pentru tineri proiectele de participare sînt oportunitãþi unice de a se afirma pe plan social, de a reprezenta
ºi a fi reprezentaþi în raport cu alte categorii sociale.
Rezultatele activitãþilor le conferã o viziune mai realistã
asupra propriei situaþii. Ei obþin un statut nou în
comunitate, deoarece încep sã fie priviþi ca cetãþeni
activi, nu doar ca simpli consumatori.
În cadrul lucrãrilor atelierului de consultare tinerii au
afirmat cã proiectele de participare reprezintã un stimulent
puternic pentru încadrarea în noi activitãþi. Factorii de
decizie ºi membrii Parlamentului Tinerilor au constatat cã
pentru multe grupuri socale proiectele au constituit o pistã
de lansare în societatea civilã.
 Parlamentul a avut un impact enorm, e o metodã
foarte bunã de a motiva;
 Consiliile permit tinerilor sã se asocieze ºi sã
creeze ceva nou.
Potrivit profesorilor ºi pãrinþilor, proiectele au reuºit

sã trezeascã la viaþã multe comunitãþi, implicînd un
numãr mare de tineri.
 Proiectele cîºtigate au dat speranþe ºi în satele
noastre;
 Copiii vãd materializatã ideea la care au muncit.
Formarea deprinderilor de viaþã prin utilizarea
metodelor interactive de lucru
Tinerii care au participat la atelierul de consultare
explicã scorul înalt acumulat de metoda formãrii
deprinderilor de viaþã prin utilizarea formelor interactive de lucru, prin faptul cã aceasta oferã oportunitãþi de
învãþare într-o atmosferã de libertate ºi independenþã.
Metoda le conferã tinerilor siguranþã ºi sentimentul
propriei valori, deoarece deprinderile achiziþionate îi
ajutã sã facã faþã mai uºor provocãrilor vieþii.
Implicarea tinerilor în elaborarea ºi implementarea politicilor de tineret la nivel naþional
Aproximativ 3/4 din tinerii care au participat la
studiu considerã cã implicarea la elaborarea ºi implementarea politicilor de tineret la nivel naþional este o
metodã eficientã de promovare a participãrii. Cu toate
acestea, atît tinerii evaluaþi cît ºi adulþii, în special
membrii organizaþiilor nonguvernamentale, afirmã cã
metoda nu este aplicatã la scarã largã.
 Doar în cîteva localitãþi tinerii se implicã în
elaborarea politicilor de tineret. O fac acolo unde
existã un matur care îi susþine.
Participanþii la atelierul de consultare explicã aceastã
temere prin pregãtirea ºi motivaþia insuficientã a tinerilor
de a se implica. Ideea a fost exprimatã ºi de membrii
ONG-urilor.
 Tinerii sînt deschiºi pentru implicare, dar, din
pãcate, nu se cunosc atît de bine între ei;
 Pentru a avea un rezultat tinerii trebuie sã fie
motivaþi.
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Pe de altã parte, ei afirmã cã nici structurile
guvernamentale nu sînt pregãtite sã accepte tinerii ca
parteneri egali la elaborarea politicilor. Lipsesc cadrul
legal ºi mecanismele de consultare a tinerilor.
Participanþii remarcã urmãtoarele: Opinia noastrã este
neglijatã ºi sîntem puºi la curent doar cu produsul final
al procesului.
Colaborarea/comunicarea tinerilor, grupurilor ºi
asociaþiilor de tineri cu autoritãþile locale
Atît în cadrul atelierelor de colectare a datelor cît ºi
în cel de consultare, tinerii au afirmat cã procesul de
colaborare ºi comunicare cu autoritãþile locale este
eficient pentru promovarea participãrii lor. Majoritatea
tinerilor implicaþi în proiecte au menþionat cã susþinerea
autoritãþilor reprezintã un suport moral ºi un stimulent
puternic pentru activitãþile de participare. Cu toate
acestea, existã puþine comunitãþi în care administraþia
publicã îi acceptã ºi îi recunoaºte în calitate de parteneri
egali. Ei au subliniat cã, de regulã, trebuie sã
demonstreze timp îndelungat cã sînt capabili sã obþinã
rezultate, autoritãþile considerînd drept succese doar
realizãrile de ordin material  reparaþia ºcolii, mobilarea
claselor, dotarea bibliotecii cu literaturã sau construcþia
unui drum ºi diminuînd importanþa schimbãrilor de
mentalitate pe care le produc tinerii în comunitate. În
acelaºi timp, majoritatea reprezentanþilor autoritãþilor
publice susþin ferm cã au o colaborare eficientã cu
grupurile de tineri.
 La noi administraþia publicã localã colaboreazã
cu tinerii;
 Primãria ne ajutã, ne acordã informaþia de care
avem nevoie.
În opinia tinerilor, utilizarea deficitarã a metodei se
datoreazã pregãtirii insuficiente a autoritãþilor publice
de a implica tinerii în dezvoltarea comunitãþii. Membrii
organizaþiilor nonguvernamentale ºi ai administraþiei

locale explicã aceastã situaþie prin lipsa unor politici ºi
strategii locale clare privind tineretul. Lipsa persoanelor
calificate ºi fluctuaþia cadrelor în aceste instituþii fac
dificilã colaborarea cu tinerii.
 Este foarte complicat sã convingi Primãria de
necesitatea implicãrii tinerilor;
 Pentru implementarea Strategiei pentru Tineret
nu existã resurse umane.
Perfecþionarea legislaþiei în domeniul tineretului
Perfecþionarea legislaþiei în domeniul tineretului a
fost apreciatã de tineri drept un pas puþin eficient în
promovarea participãrii lor. În comparaþie cu alte
aspecte, acesta a fost omis sau a obþinut cele mai multe
rãspunsuri nu ºtiu, ceea ce denotã cã este valorificat
insuficient. Participanþii la atelierul de consultare explicã
situaþia prin faptul cã tinerii nu vãd rezultatele imediate
ºi nu percep modul în care legislaþia funcþioneazã în
beneficiul lor. Ei menþioneazã cã nu existã mecanisme
viabile de consultare a tinerilor.
Reprezentanþii sectorului civil ºi ai Parlamentului
Tinerilor afirmã cã un cadru legal adecvat în domeniul
tineretului ar facilita participarea tinerilor în diverse
contexte ºi proiecte.
 Orice iniþiativã trebuie sã beneficieze de un
cadru legal.
În acest context, opiniile organizaþiilor nonguvernamentale ºi ale reprezentanþilor fostului Parlament
al Tinerilor se divizeazã. O parte susþin ideea participãrii
tinerilor la îmbunãtãþirea cadrului legal, cealaltã nu,
manifestînd neîncredere în capacitãþile lor.
 Am o anumitã reticenþã faþã de implicarea
tinerilor la perfecþionarea actelor legislative;
 Tinerii au deja cunoºtinþele, informaþia ºi
aptitudinile necesare pentru a se implica în aceste
procese.

CAPACITÃÞILE ORGANIZAÞIILOR/INSTITUÞIILOR
PARTICIPANTE

Tinerilor li s-a propus sã reprezinte harta comunitãþii,
indicînd toþi actorii comunitari (organizaþii, instituþii,
persoane, agenþi economici etc.), ºi sã aprecieze în ce
mãsurã aceºtia susþin ºi încurajeazã implicarea lor în
viaþa socialã.
ªcoala
Majoritatea persoanelor antrenate în procesul de
evaluare constatã cã ºcoala este cel mai favorabil mediu
pentru participarea tinerilor. Participanþii la atelierul de
consultare au enumerat mai multe motive pentru care
ºcoala a obþinut punctajul maxim din partea tinerilor. În
fiecare localitate unitatea educaþionalã reprezintã un
centru cultural ºi intelectual acceptat de toþi. Astãzi în
comunitãþi nu existã instituþii de alternativã ºcolii. În comparaþie cu alte instituþii din comunitate, ºcoala este un
spaþiu accesibil, gratuit, relativ echipat, tinerii aflîndu-se aici cel puþin o jumãtate din zi.
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 Aici organizãm serate ºi ne informãm;
 Cu ºcoala trebuie sã ne înþelegem bine, pentru
cã aici ne petrecem marea majoritate a timpului.
Constatînd îmbunãtãþirea capacitãþilor ºcolii de a promova participarea tinerilor, membrii APL ºi profesorii au
precizat cã reprezentanþii tinerilor sînt consultaþi în
procesul de luare a deciziilor la nivel ºcolar prin participarea la ºedinþele Consiliilor pedagogice ºi administrative.
 Consiliul Tinerilor ºi Consiliul pedagogic sînt
în relaþii de parteneriat;
 Deºi, la început, reacþia profesorilor a fost: Ce
sã caute copiii la Consiliul pedagogic?, totuºi au
acceptat. Mai întîi a asistat Primarul tinerilor,
apoi ºi unii consilieri.
Colaborarea în scopul organizãrii activitãþilor este un
alt aspect ce reflectã îmbunãtãþirea capacitãþilor ºcolii de
a promova participarea tinerilor. Parlamentarii juniori,
reprezentanþii administraþiei locale, profesorii ºi jurnaliºtii
au menþionat mai multe forme de conlucrare a ºcolii cu
tinerii: implementarea în comun a proiectelor, soluþionarea anumitor probleme de ordin educaþional ºi comunitar.
 Administraþia ºcolii a învãþat sã colaboreze cu
primarul Consiliului Tinerilor, care reprezintã
800 de elevi;
 Anul acesta profesorii ne-au rugat sã le oferim
informaþii despre implicarea în procesul de
participare.
Acceptarea tinerilor ca parteneri ai ºcolii se manifestã ºi prin implicarea lor în dezvoltarea resurselor
umane. Organizaþiile nonguvernamentale, funcþionarii
publici, cadrele didactice, participanþii la studiu menþioneazã cã tinerii sînt tot mai des solicitaþi sã organizeze
activitãþi formative cu profesorii ºi elevii (training,
consultanþã, animaþii).
 Consilierii organizeazã training-uri pentru
profesori;
 Deseori învãþãtorii claselor primare apeleazã ca
sã organizeze jocuri pentru cei mici.
O parte din tinerii implicaþi în evaluare au specificat
cã în unele cazuri ºcoala îi susþine parþial, alteori nu-i sprijinã deloc sau chiar le pune piedici, fãcîndu-le dificilã activitatea. Ei au afirmat cã lipsa suportului ºi majoritatea obstacolelor cu care se confruntã se datoreazã unor profesori.
 Avem susþinerea parþialã a ºcolii ºi a profesorilor;
 Unii profesori  dar nu toþi  ne-au încurajat sã
ne includem activ în aceste proiecte.
Muþi profesori considerã cã ºcoala promoveazã
eficient participarea tinerilor. În acelaºi timp, o mare
parte a tinerilor au semnalat cã profesorii nu le recunosc
întotdeauna contribuþia la dezvoltarea ºcolii ca instituþie
a copiilor. De cele mai multe ori, cadrele didactice îºi
atribuie rezultatele obþinute de tineri, ceea ce diminueazã
încrederea ºi complicã relaþiile dintre ei.
 Se creeazã impresia cã nu ºcoala este pentru
copii, ci copiii pentru ºcoalã;

 Ne pun piedici mai mult profesorii.
Mass-media
Mai mult de jumãtate din tineri apreciazã mass-media ca un mijloc eficient de participare. Posturile de radio ºi ziarele create de aceºtia reprezintã o tribunã pentru
exprimarea liberã a opiniei, proiectele media ajutîndu-i
sã-ºi exploreze capacitãþile personale.
 Mass-media este un mod de a trãi democraþia.
Mass-media constituie un spaþiu unde tinerii se pot
afirma fãrã a fi criticaþi. Ei percep ziarele, radioul ºi
televiziunea ca mijloace sigure de informare, actualizatã
permanent, în care problemele sociale sînt reflectate în
funcþie de necesitãþile lor, în timp ce ºcoala nu oferã
asemenea oportunitãþi. Pentru mass-media tinerii
reprezintã o sursã de subiecte interesante. Tinerii
apreciazã faptul cã unele ziare, posturi de radio ºi TV
au rubrici dedicate lor, iar apariþia în aceste rubrici le
conferã mai multã credibilitate în relaþiile cu semenii ºi
cu membrii comunitãþii.
Reprezentanþii Parlamentului Tinerilor, ai administraþiei ºcolilor ºi ai organizaþiilor nonguvernamentale care
au participat la studiu au menþionat cã în ultimii ani massmedia colaboreazã mai des cu grupurile de tineri, ei fiind
invitaþi sã participe la emisiuni, sã realizeze emisiuni proprii. Deseori, iniþiativa de mediatizare a activitãþii tinerilor
aparþine profesioniºtilor mijloacelor de informare.
 În ultimii doi ani am progresat la capitolul massmedia localã: a fost creat un post de radio ºi copiii
realizeazã singuri emisiuni;
 Televiziunea ºi posturile de radio ne oferã oportunitãþi de participare  jurnaliºtii sînt interesaþi sã
producã emisiuni cu participarea tinerilor.
Centrul Comunitar pentru Copii ºi Tineri
Deºi Centrele Comunitare pentru Copii ºi Tineri sînt
un fenomen relativ nou pentru Republica Moldova, mai
mult de jumãtate din tineri ºi circa o treime din adulþii
localitãþilor în care existã asemenea instituþii apreciazã
participarea tinerilor drept eficientã.
Participanþii la atelierul de consultare susþin cã
centrele comunitare sînt atractive, oferã condiþii
favorabile afirmãrii, cã aici ei îºi exprimã opinia liber,
deoarece angajaþii sînt deschiºi ºi toleranþi, serviciile ºi
modalitatea de prestare a acestora sînt noi ºi neobiºnuite,
în comparaþie cu alte instituþii din comunitate.
Administraþia publicã localã
Mai puþin de jumãtate din tineri ºi pãrinþi ºi doar o
treime din profesori considerã cã administraþia publicã
localã este o instituþie eficientã de promovare a participãrii tinerilor.
O parte din tinerii evaluaþi au afirmat cã încercarea
de a crea relaþii de duratã cu reprezentanþii autoritãþilor
nu întotdeauna le-a reuºit. În unele cazuri, iniþiativa
aparþinea administraþiei, însã purta un caracter formal.
Tinerii menþioneazã cã stabilirea relaþiilor de colaborare
cu autoritãþile publice constituie un proces anevoios,
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posibil doar dupã obþinerea unor rezultate vizibile.
Uneori aceste relaþii se reduc la un simplu schimb de
servicii.
 Nu au încredere în tineri pînã nu vãd cã am
realizat ceva.
Reprezentanþii ºcolilor ºi ai autoritãþilor au constatat
cã în anumite localitãþi administraþia publicã ºi-a
îmbunãtãþit capacitatea de a susþine activitãþile tinerilor
prin includerea lor în planul de acþiuni al Primãriei.
Astfel, unele Primãrii au început sã aloce fonduri pentru
activitãþi propuse de tineri, iar altele au mãrit suma
destinatã acestora.
Un obstacol semnificativ, identificat de tinerii
consultaþi, în promovarea participãrii lor este lipsa unor
politici locale de tineret. Fondurile alocate pentru activitãþile
tinerilor sînt insuficiente ºi deseori poartã un caracter sporadic. O parte din tineri îºi exprimã nemulþumirea privind
lipsa unor pîrghii prin care ar putea participa la alegerea
Consiliului Local. Un alt factor ce împiedicã stabilirea
relaþiilor durabile cu autoritãþile locale este fluctuaþia
cadrelor în aceastã instituþie.
Punct medical/policlinicã
Punctul medical sau policlinica sînt considerate de
aproape jumãtate din pãrinþi ºi mai mult de o treime din
tineri un mediu în care participarea se realizeazã foarte
puþin sau deloc.
În cadrul instituþiilor medicale participarea este
examinatã din perspectiva implicãrii tinerilor în luarea
deciziilor privind propria sãnãtate. Din acest punct de
vedere, participanþii la studiu, în special tinerii ºi membrii
organizaþiilor nonguvernamentale, au constatat cã
serviciile de sãnãtate ºi-au modificat cel mai puþin
modalitãþile de lucru cu beneficiarii ºi pacienþii. Principala
îmbunãtãþire înregistratã þine de capacitatea lucrãtorilor
medicali de a stabili relaþii de colaborare cu tinerii în
calitate de resurse pentru organizarea activitãþilor de
informare. Membrii organizaþiilor obºteºti, reprezentanþii
administraþiei publice locale, instituþiile medicale implicã
tinerii în diseminarea informaþiei în domeniul prevenirii
HIV/SIDA, ITS etc. în rîndurile adolescenþilor ºi tinerilor.
Ca rezultat, unii lucrãtori medicali, în parteneriat cu
educatorii de la egal la egal, utilizeazã în munca lor
metode interactive de transmitere a informaþiei.
 Lucrãtorii punctului medical ne propun sã
organizãm activitãþi comune, ei ºtiu cã informaþia
va fi rãspînditã mai repede cu ajutorul tinerilor.
Respondenþii plaseazã organizaþiile care presteazã
servicii de sãnãtate pe ultimul loc printre instituþiile ce
motiveazã ºi susþin implicarea lor, deoarece pînã în
prezent nu au fost create oportunitãþi de participare a
tinerilor în cadrul sistemului medical. Tradiþional, tinerii
sînt consideraþi o categorie sãnãtoasã a populaþiei,
instituþia medicalã fiind destinatã persoanelor bolnave ºi
bãtrînilor. Un alt motiv îl reprezintã calitatea joasã a
serviciilor prestate, condiþionatã de situaþia economicã

precarã a instituþiilor medicale, în special din zonele rurale, ceea ce contribuie la crearea unei imagini inadecvate a respectivelor instituþii ºi la evitarea lor de cãtre tineri.
 Nu au resurse, nu au medicamente cu ce sã ne
trateze;
 Serviciile nu sînt de calitate, iar medicamentele  prea scumpe.
Lipsa unei atitudini individuale ºi a confidenþialitãþii
este o altã barierã ce împiedicã participarea acestora în
cadrul instituþiilor de sãnãtate. În plus, atitudinea unor
medici care judecã ºi condamnã comportamentele
tinerilor fac din instituþiile sanitare un mediu ºi mai
nefavorabil participãrii.
Casa de culturã
Îmbunãtãþirea capacitãþilor casei de culturã s-a
produs, comparativ cu alte instituþii comunitare, în cea
mai micã mãsurã, stare de lucruri explicatã, în primul
rînd, prin faptul cã respectivele instituþii nu au avut
iniþiativa ºi nu s-au implicat în programe specializate sau
activitãþi de formare. Un numãr redus de lucrãtori din
domeniul culturii au beneficiat de instruire, dar nu s-au
manifestat în activitatea cu tinerii din diverse motive:
lipsa unor strategii locale intersectoriale, subordonarea
din punct de vedere metodologic faþã de diferite
ministere, lipsa resurselor ºi a condiþiilor pentru organizarea de activitãþi, motivaþia scãzutã, fluctuaþia cadrelor.
Doar în puþine cazuri casele de culturã au reuºit sã
achiziþioneze echipament ºi sã antreneze tinerii în
organizarea unor acþiuni, dupã cum remarcã unii membri
ai administraþiei ºcolilor.
 Casa de culturã are instrumente muzicale,
microfoane. A fost creat un studiou de muzicã;
 Conducerea Casei de culturã apeleazã tot mai
des la noi ca sã organizãm activitãþi de sãrbãtori.
Numãrul tinerilor care au declarat cã participã la activitãþile casei de culturã puþin sau deloc este relativ mare.
Aceastã situaþie se datoreazã mai multor factori. În primul rînd, conþinutul serviciilor pe care le presteazã
cãminul cultural ºi modalitãþile de realizare a lor sînt depãºite. În al doilea rînd, întreþinerea instituþiilor este costisitoare ºi comunitatea nu poate suporta cheltuielile, motiv
pentru care multe dintre ele au fost pãrãsite sau închise.
În al treilea rînd, aspectul caselor de culturã lasã de dorit,
ele sînt lipsite de echipament ºi deconectate de la reþelele
de energie electricã ºi termicã. ªi, nu în ultimul rînd, lipsa
de transparenþã ºi de mediatizare a activitãþilor amplificã
imaginea de mediu nefavorabil participãrii tinerilor.
CONCLUZII

1. Dezvoltarea capacitãþilor, în paralel cu împuternicirea tinerilor ºi acordarea unui suport minim, sînt
condiþiile de bazã pentru realizarea unei bune
participãri. Succesul proiectelor se datoreazã mai
întîi entuziasmului ºi dorinþei tinerilor de a se
implica, ºi apoi finanþãrii oferite.
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2. În rezultatul participãrii, tinerii au reuºit sã
stabileascã relaþii interpersonale fundamentate pe
acceptarea diferenþelor, toleranþã ºi empatie, sã
depãºeascã frica, tristeþea, plictiseala ºi
sentimentul de inutilitate. Toate acestea au
stimulat activismul social al tinerilor ºi i-au ajutat
sã comunice cu adulþii de la egal la egal.
3. Participarea tinerilor i-a încurajat pe adulþi sã-ºi
schimbe imaginea pe care o aveau despre aceºtia.
Acum ei sînt percepuþi ca promotori de idei ºi
proiecte noi, iniþiatori de muncã voluntarã ºi
resurse valoroase în comunitate.
4. Schimbãri profunde s-au produs cu tinerii
implicaþi de la o vîrstã timpurie (10-12 ani) ºi în
diverse proiecte pe parcursul unei perioade mai
îndelungate de timp (4-5 ani).
5. Seminariile de instruire prin care au trecut iniþial
toþi tinerii i-au motivat ºi le-au oferit setul de cunoºtinþe ºi deprinderi necesare pentru participare.
6. Lipsa unui plan de acþiune local ºi a unui curriculum de pregãtire a cadrelor ce lucreazã cu tinerii au determinat caracterul fragmentar al activitãþilor desfãºurate de autoritãþile locale în domeniul
tineretului. Deºi organizaþiile/instituþiile cunosc
drepturile tinerilor la participare, capacitãþile lor
de a asigura exercitarea acestui drept ºi de a se
implica nu sînt dezvoltate suficient.
7. Mediul social motivant favorabil participãrii
tinerilor a fost creat datoritã formãrii concomitente a mai multor categorii de profesioniºti,
reþelelor ºi activitãþii grupurilor de tineri-formatori în domenii precum drepturile copilului,
prevenirea HIV/SIDA ºi promovarea modului
sãnãtos de viaþã, organizarea timpului liber etc.
8. Deºi în Republica Moldova existã o lege în
domeniul tineretului, aplicarea ei este deficitarã
din mai multe cauze: neracordarea la standardele
ºi politicile europene, lipsa unui grup de lobby
specializat în legislaþia de tineret, lipsa
mijloacelor financiare ºi a mecanismelor de
aplicare a legislaþiei.
RECOMANDÃRI

1. Introducerea componentei de participare ºi cetãþenie activã în curricula ºcolarã Educaþie pentru
formarea deprinderilor de viaþã pentru a conferi
cursului un caracter aplicativ, bazat pe participarea copiilor ºi tinerilor de timpuriu.
2. Promovarea în continuare a activitãþilor de formare a tinerilor, cu accent pe urmãtoarele domenii: drepturile copilului/tinerilor, dezvoltarea
deprinderilor de viaþã, strategii de advocacy, lobby,
mass-media, persuasiune ºi negociere, instruirea
cu prioritate a tinerilor din localitãþile rurale, care
nu au acces sau au acces redus la asemenea acþiuni.

3. Mediatizarea pe larg a practicilor de succes
pentru angajarea mai largã a autoritãþilor ºi comunitãþilor în favoarea iniþiativelor tinerilor, mobilizarea tinerilor ºi adulþilor din alte comunitãþi.
4. Diseminarea materialelor informative referitoare
la drepturile tinerilor, stipulate de actele internaþionale ºi naþionale, în special despre oportunitãþile de participare a tinerilor la luarea deciziilor ºi la influenþarea acestora.
5. Conferirea unui statut oficial la nivel local,
regional ºi naþional structurilor mixte de luare a
deciziilor în domeniul politicilor de tineret prin
delegarea reprezentanþilor tinerilor în componenþa autoritãþilor locale ºi centrale.
6. Instruirea profesioniºtilor ºi dezvoltarea capacitãþilor de management a instituþiilor/organizaþiilor pentru a studia necesitãþile tinerilor ºi a-i
implica activ în designul serviciilor destinate lor.
7. Elaborarea criteriilor necesare pe care sã le
întruneascã o comunitate ºi încurajarea autoritãþilor de a dezvolta politici de tineret locale.
8. Sprijinirea proiectelor de parteneriat între tineri,
autoritãþi, societate civilã ºi mass-media.
9. Modificarea legislaþiei naþionale pentru introducerea caracterului obligatoriu al consultãrii
tinerilor la luarea deciziilor care îi privesc, inclusiv crearea structurilor de consultare pe lîngã
autoritãþile locale ºi centrale.
10. Facilitarea comunicãrii ºi schimbului de experienþã prin susþinerea vizitelor de studiu, conferinþelor, forumurilor ºi altor activitãþi comune ale
tinerilor din diverse regiuni ºi proiecte.
11. Susþinerea iniþiativelor de organizare a spaþiilor
favorabile dezvoltãrii tinerilor, ºcolilor de varã,
taberelor, activitãþilor sportive, culturale, de timp
liber.
12. Reintroducerea funcþiei de specialist pentru
problemele tineretului în statele de personal ale
autoritãþilor locale. Selectarea în bazã de concurs,
prin consultarea tinerilor, a unei persoane
calificate pentru aceastã funcþie.
În final, am dori sã menþionãm cã experienþa noastrã
de utilizare a metodelor participative de evaluare ne-a
fãcut sã descoperim o altã laturã, insuficient exploratã
pînã în prezent: implicarea tinerilor ca unice resurse ce
pot oferi date obiective despre realitãþile cu care se
confruntã. Tinerilor le-a plãcut foarte mult sã fie
antrenaþi în acest proces. Ca rezultat, ei au devenit mai
încrezãtori în forþele proprii, au acumulat unele
cunoºtinþe ºi deprinderi despre evaluare. În scopul
promovãrii evaluãrii participative ºi al consolidãrii
capacitãþii tinerilor de a o utiliza ca pe o etapã fireascã a
dezvoltãrii personale, organizaþionale ºi a grupului,
echipa de evaluare a lansat ideea creãrii unei Asociaþii a
Tinerilor Evaluatori.
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A fi cetãþean...
• Moldova n-a fost a strãmoºilor mei, n-a fost a mea ºi nu este a voastrã, ci a urmaºilor noºtri ºi a urmaºilor
urmaºilor voºtri în veacul vecilor.
ªTEFAN CEL MARE
• Oricare bun cetãþean are datoria de a se ocupa de viitorul patriei sale.
• Timpul trece, omul piere, dar a patriei iubire
E averea cea mai rarã, cea mai scumpã moºtenire...

M. EMINESCU

Gr. ALEXANDRESCU

• Ce înseamnã, în adevãratul înþeles al cuvîntului, un om liber, cu desãvîrºire liber. Este un om care rãspunde
cu propria lui viaþã pentru orice act pe care îl sãvîrºeºte. Nu poþi fi liber dacã nu eºti responsabil. Eºti liber 
adicã eºti responsabil de viaþa ta; o poþi pierde sau o poþi crea, devii automat sau ratat, sau om viu ºi întreg.
M. ELIADE
• Legea socialã poate da tuturor aceleaºi drepturi, însã natura nu le va da niciodatã facultãþi intelectuale egale.
NAPOLEON
• Societatea este singura sursã a moralitãþii.

DURKHEIM

• A forma personalitatea spiritualã a elevului înseamnã a-l deprinde sã urmãreascã sinteze mai vaste în cugetarea
lui, sã vadã dincolo de impresia momentului, sã înþeleagã sensul totului ºi sã se înglobeze în acest tot la locul
cuvenit.
P. ANDREI
• Educaþia nu îl creeazã pe om, ea îl ajutã sã se creeze.

DEBESSE

• Ceea ce ne þine la un loc nu e numai iubirea pentru pãmîntul pe care ne-am pomenit ºi stãpînirea acestui
pãmînt ºi aceleaºi stãri sociale, aspiraþiuni ºi credinþe, ci acelaºi fel de a gîndi ºi de a simþi, ceea ce ne face
sã ne socotim mai apropiaþi unii de alþii, sã ne înþelegem mai uºor între noi, sã lucrãm bucuros împreunã ºi
sã luãm aceeaºi îndrumare în practica vieþii.
I. SLAVICI
• O societate nu se poate considera ca intratã pe calea progresului, a civilizaþiunii ºi a libertãþii, decît numai
atunci cînd oamenii au ajuns a înþelege sfinþenia datoriilor, numai atunci drepturile civile ºi politice devin
consecinþa împlinirii datoriilor.
I. GHICA
• A te cultiva pe tine înseamnã a face muncã de folos obºtesc.
• Cea mai înaltã datorie eticã a omului este sã devinã personalitate.
• Nu sînt nici atenian, nici grec, ci cetãþean al universului.

L. BLAGA
D. GUSTI
SOCRATE
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Aurelia RACU
UPS Ion Creangã, mun. Chiºinãu

Am moºtenit reþeaua densã de instituþii rezidenþiale
pentru copiii cu probleme (fie de ordin social, fie de
sãnãtate) din regimul vechi, cînd instituþionalizarea era,
practic, unica ºansã ºi posibilitate de supravieþuire a
acestora. Cortina de fier, în spatele cãreia s-a aflat decenii
la rînd URSS, ideologizarea excesivã (se afirma, de
exemplu, cã succesul în activitatea logopedului este
condiþionat, în primul rînd, de gradul de cunoaºtere a
metodologiei marxist-leniniste, ºi abia dupã aceasta de
competenþele ºi abilitãþile profesionale  L. S. Volkova)
a tuturor sferelor vieþii, inclusiv a învãþãmîntului de toate
nivelurile, au determinat abordarea, de multe ori
aberantã, a chestiunii educaþiei civice în instituþiile
rezidenþiale. Convingerea defectologilor sovietici
(teoreticieni ºi practicieni) cã nu existã metodologie mai
indicatã pentru instruirea ºi educarea copiilor cu
disabilitãþi decît cea marxist-leninistã a fãcut imposibilã
încetãþenirea ideilor progresiste, a procedeelor avansate
de educare/instruire a copiilor cu nevoi speciale. Situaþia
era cu atît mai absurdã, cu cît aceste procedee fuseserã
lansate ºi fundamentate teoretic de savantul sovietic
L. Vîgotski, încã în anii 20-30 ai secolului trecut.
Defectologia occidentalã a preluat ideile lui L. Vîgotski
ºi ale altor savanþi ºi le aplicã în practicã, obþinînd
rezultate remarcabile.
Cu regret, în perioada sovieticã aceste succese erau
calificate drept... neajunsuri grave ale sistemului
occidental al învãþãmîntului special, bazat pe alternative.
Teoreticienii sovietici considerau cã doar un sistem
centralizat la maximum poate asigura eficienþa educaþiei
ºi instruirii copiilor din instituþii, fapt care a condus la
izolarea acestora, la eliminarea lor din viaþa socialã, la
un grad sporit de inadaptabilitate, la frustrãri, în ultimã
instanþã, la destine distruse.
Dupã 1990, cînd reformarea a cuprins toate sferele
vieþii, vîntul schimbãrilor a ajuns ºi în învãþãmîntul special, în instituþiile rezidenþiale de toate tipurile. Nu ne
vom opri la structura ºi amploarea respectivelor
schimbãri, ci doar la aspectul educaþiei pentru cetãþenie
a contingentului de copii din aceste instituþii, educaþie

care, în linii mari, se circumscrie obiectivului de
integrare socialã a lor.
În acest context, vom menþiona cã atunci cînd s-a
procedat la deideologizarea învãþãmîntului, împreunã
cu apa s-a aruncat ºi copilul, astfel ajungîndu-se la un
vid educaþional cu impact grav asupra tinerilor în perioada instituþionalã ºi, mai ales, în cea postinstituþionalã.
În ultimii ani s-a neglijat vãdit aspectul participativ
al educaþiei în instituþia rezidenþialã, iar fãrã participare
nu existã inserþia socialã. Iatã de ce, pînã la urmã,
educaþia pentru cetãþenie este, în cazul copiilor din
instituþiile rezidenþiale, o chestiune de integrare socialã,
de cunoaºtere a drepturilor ºi obligaþiilor inerente
condiþiei de cetãþean al unei þãri democratice.
Renunþînd la metodologia marxist-leninistã în
învãþãmîntul de toate tipurile, teoreticienii autohtoni nu
au oferit, deocamdatã, practicienilor o metodologie conceptual nouã, fundamentatã ºtiinþific, privind instruirea/
educaþia copiilor cu nevoi speciale (sociale sau medicale). În tiparele golite de ideologia marxist-leninistã nu
s-au turnat conþinuturi noi. Sã vedem, în continuare,
cum poate fi remediatã situaþia datã cu mijloacele
existente la momentul iniþierii reformei.
Cu regret, aceasta a evoluat mai lent decît ne-am fi
dorit, iar condiþiile social-economice nu au favorizat
schimbarea în bine a sistemului.
Astãzi, în Republica Moldova numãrul copiilor aflaþi
în îngrijire rezidenþialã este în creºtere, cauzele fiind:
migraþia pãrinþilor la muncã, abandonul, malformaþiile
congenitale º. a. Elaborarea unei politici coerente,
crearea unui cadru legal pentru dezvoltarea serviciilor
sociale, de protecþie a copilului, în care îngrijirea rezidenþialã sã fie soluþia extremã, reprezintã, deocamdatã,
un ideal irealizabil. Dezvoltãrii alternativelor pentru
îngrijirea rezidenþialã în cadrul unui sistem unitar/
funcþional de protecþie a copilului, rolului prioritar al
familiei în creºterea copilului i se acordã tot mai multã
atenþie, dar constituirea unui nou sistem, încetãþenirea
unor atitudini corespunzãtoare atît din partea
personalului cît ºi a societãþii, de care ar beneficia toþi
copiii, necesitã timp.
Pînã la realizarea unei reforme cuprinzãtoare
numãrul copiilor în îngrijire rezidenþialã va rãmîne, cu
regret, la un nivel ridicat. De aceea, calitatea acestor
servicii este în continuare importantã ºi actualã pentru
copiii cu nevoi speciale. Fãrã o îmbunãtãþire a îngrijirii,
copiii din instituþii vor avea asigurate doar nevoile fizice,
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de hranã ºi adãpost, cele legate de dezvoltarea socialã,
cognitivã ºi psihologicã, inclusiv de educaþia pentru
cetãþenie, fiind serios neglijate. Lipsiþi de atributele
esenþiale ale unei pregãtiri sãnãtoase pentru viaþa adultã,
ei sînt supuºi riscului de a fi atraºi de lumea interlopã,
de a deveni consumatori de droguri, de a fi traficaþi etc.
Dacã declarãm cã dorim sã construim o Moldovã cu
un viitor mai bun, înseamnã cã aceºti copii, problemele
lor trebuie sã facã parte din acest viitor.
În prezent, în instituþiile rezidenþiale din Republica
Moldova (vezi schema de la pag. 22) se aflã 12 mii de
copiii orfani ºi rãmaºi fãrã îngrijirea pãrinþilor. Dintre
ei 90% sînt aºa-ziºii orfani sociali, adicã cu pãrinþi în
viaþã. Din numãrul de copii orfani 6144 se aflã în
gimnazii-internat; 1922  în ºcoli-internat speciale;
3377  în ºcoli-internat auxiliare.
Existã 63 de instituþii de tip internat subordonate
Ministerului Educaþiei (2004-2005) dintre care: 2 case
de copii, 19 gimnazii de tip internat, 1 casã pentru copii
surzi, 13 ºcoli speciale, 28 de ºcoli auxiliare. Pentru a
nu fi excluºi, a se simþi cetãþeni cu drepturi depline (ºi
obligaþii clare, bineînþeles) instituþia rezidenþialã are
sarcina de a-i apropia de comunitate. Alãturi de semenii
lor, copiii instituþionalizaþi vor învãþa cã pentru a obþine
ceva trebuie sã munceascã, cã, înainte de a-ºi revendica
drepturile, trebuie sã-ºi conºtientizeze obligaþiile. Acest
ABC al convieþuirii într-un stat, într-o societate, într-o
colectivitate se deprinde prin contacte interumane  la
grãdiniþe, ºcoli, asociaþii, cu anumite ocazii sau la nivel
cotidian. Copiii instituþionalizaþi trebuie sã participe la
diverse activitãþi, sã li se încredinþeze anumite responsabilitãþi: sã meargã la cumpãrãturi, sã organizeze evenimente de importanþã comunitarã. Adultul de alãturi
urmeazã sã-l asiste cu delicateþe, rãspunzînd la întrebãri.
Personalul instituþiei este obligat sã formeze în societate
o imagine pozitivã despre discipolii sãi, copii ºi tineri
cu aspiraþii ºi vise, egali între egali. Contactele cu lumea
din afarã urmeazã sã ofere soluþii pentru orientarea
profesionalã a tinerilor.
Foarte puþine instituþii însã au rupt cercul izolãrii
discipolilor. La vîrsta de 16-18 ani, majoritatea tinerilor
pãrãsesc instituþia rezidenþialã total nepregãtiþi. Fãrã
abilitãþi ºi deprinderi de viaþã, lipsit de sprijinul instituþiei
sau al familiei, tînãrul nu face faþã problemelor reale cu
care se confruntã. Din acest punct de vedere, se impune
restructurarea instituþiilor rezidenþiale, deschiderea lor
spre comunitate. Sînt binevenite ºcolile ºi grãdiniþele
comunitare care sã-i educe pe copiii instituþionalizaþi
alãturi de copiii din comunitate; vizite de zi ale copiilor
instituþionalizaþi în familiile din comunitate ºi a
familiilor în instituþiile respective, colectarea fondurilor
pentru a îmbunãtãþi situaþia copiilor sau pentru a organiza sãrbãtori în comunitate. Astfel, are loc liberalizarea
instituþiei rezidenþiale, crearea legãturilor strînse cu
comunitatea, de pe urma cãrora cîºtigul este reciproc.

În ultimii ani, în spaþiul ex-sovietic au apãrut forme
noi de integrare socialã a copiilor instituþionalizaþi. În
Rusia, de exemplu, copiii care pãrãsesc instituþia rezidenþialã au dreptul prevãzut prin lege la o locuinþã, ceea
ce soluþioneazã, cel puþin, problema unui adãpost. În
unele ºcoli generale, la sugestia elevilor, se desfãºoarã
activitãþi generatoare de venituri, prin vînzarea de obiecte produse de ei. O parte din banii obþinuþi sînt oferiþi ca
ajutor copiilor care pãrãsesc instituþia rezidenþialã.
În 2004, la Chiºinãu a luat fiinþã o instituþie de tip
nou  Centrul de Plasament Temporar pentru Copii ºi
Tineri în perioada postinstituþionalã (rod al parteneriatului dintre autoritãþile publice locale, Fondul de
Investiþii Sociale din Moldova ºi organizaþiile nonguvernamentale), în care se aflã permanent aproximativ 30
de beneficiari. Pe parcursul unui an (termenul maxim de
aflare a tinerilor la Centru) asistenþii sociali gãsesc soluþia potrivitã pentru fiecare caz în parte: angajarea în cîmpul muncii, înscrierea la studii, cazarea în cãmine sau,
dacã e posibil, revenirea tînãrului în familia biologicã.
O experienþã salutarã privind relaþiile cu comunitatea
au acumulat-o ªcoala-internat auxiliarã din Vîsoca,
Soroca, ºi Gimnaziul din Strãºeni. Aici au fost elaborate
acþiuni speciale menite sã susþinã parteneriatul instituþiecomunitate: tabere de varã, vizite reciproce, colaborarea
cu voluntari care organizeazã diferite întîlniri, excursii,
serbãri, competiþii etc.
În ultimul timp au apãrut mai multe centre de zi
pentru copii cu disabilitãþi (Criuleni, Chiºinãu, Nisporeni, Teleneºti), ceea ce le permite acestora sã-ºi continue
viaþa alãturi de pãrinþi, evitînd instituþionalizarea
permanentã. Ei pot fi angajaþi în anumite servicii, care
le-ar aduce mici venituri, dar ºi ar promova o imagine
pozitivã a instituþiei în comunitate. Educaþia populaþiei
ar trebui sã devinã parte a strategiei de modificare a
atitudinilor faþã de copiii din instituþiile rezidenþiale. Se
impune modificarea mentalitãþii cetãþenilor vizavi de
copiii cu nevoi speciale. Cu regret, în acest domeniu mai
este mult de muncit, deoarece atitudinea eronatã s-a
format timp de decenii, fiind alimentatã de politicile
ostile copiilor cu disabilitãþi, promovate la nivel de stat.
Problema familiei este ºi ea stringentã. Convenþia
Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
stipuleazã dreptul copilului de a pãstra contactul cu
ambii pãrinþi, în afarã de cazurile în care acest lucru ar
fi contrar intereselor lui. Instituþiile rezidenþiale trebuie
sã respecte nevoia copiilor de a avea contact cu propriile
familii, chiar dacã circumstanþele impun anumite
restricþii. Instituþia va favoriza contactul între fraþii ºi
surorile instituþionalizate.
La noi, ca ºi în întreaga Europã de Est, contactul între
familie ºi copiii cu disabilitãþi este insuficient promovat.
Aceasta presupune eforturi de instituþionalizare a
copiilor în dificultate în unitãþi învecinate cu domiciliul
pãrinþilor, deoarece costurile transportului reprezintã
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unul din factorii de limitare a legãturii între pãrinþi ºi
copii. O modalitate eficientã de menþinere a contactului
în cazul familiilor sãrace este acordarea unor sume de
bani pãrinþilor pentru a vizita copiii sau a lua acasã la
sfîrºit de sãptãmînã. Rezervarea unor Camere pentru
pãrinþii care îºi viziteazã copiii (aºa cum se procedeazã
în ªcoala-internat sanatorialã din Drochia) permite
acestora sã stabileascã un contact mai intim cu copiii lor.
Plasarea fraþilor ºi surorilor împreunã, în aceeaºi
odaie, constituie o altã modalitate de a contribui la
îmbunãtãþirea situaþiei copiilor instituþionalizaþi. Multe
instituþii de acest tip sînt segregate pe criterii de vîrstã
(de la 0 la 3 ani sau de la 4 la 18 ani) sau de gen, adicã
un copil de 2-3 ani nu poate locui împreunã cu un frate
sau o sorã de 5-6 ani, deºi ar fi în interesul lor. Uneori
fraþii ºi surorile sînt separaþi pe criteriu de gen, lucru
dãunãtor sub multiple aspecte.
Un rol important în acordarea asistenþei tehnice ºi în
furnizarea de resurse pentru dezvoltarea politicilor ºi
programelor îl au organizaþiile internaþionale  Banca
Mondialã, Uniunea Europeanã, agenþiile specializate ale
ONU º. a. Promovarea principiilor educaþiei pentru
integrare socialã se aflã ºi în obiectivul organizaþiilor
nonguvernamentale, ele contribuind la analiza politicilor
ºi pledoariilor în vederea protejãrii drepturilor copiilor,
la realizarea reformei.
În ultimii ani, în mai multe raioane ale republicii
(Cahul, Orhei, Drochia), inclusiv la Chiºinãu, s-a lucrat
intens în direcþia implementãrii noilor politici.
Realizãrile în domeniul respectiv au fost totuºi limitate,
menþinîndu-se doar la nivelul unor instituþii particulare.
Se simte nevoia stringentã de a constitui un sistem
naþional bine dezvoltat de instruire ºi educaþie civicã a
copiilor instituþionalizaþi.
În continuare, prezentãm cîteva repere, a cãror
implementare ar asigura ºi proteja drepturile copilului
din instituþiile rezidenþiale la integrare socialã, la
participare comunitarã, la calitatea de cetãþean cu
drepturi depline al unui stat democratic.
• Scopul educaþiei ar trebui sã se concentreze nu
atît pe nevoile fizice, cît pe dezvoltarea generalã
a copiilor cu disabilitãþi, pe pregãtirea lor pentru
perioada postinstuþionalã. Acest proces ar trebui
sã includã cultivarea unor relaþii stabile, bazate
pe încredere, între copii ºi personalul de îngrijire,
între copii ºi persoanele din afara instituþiei,
precum ºi dezvoltarea unor deprinderi de viaþã,
a respectului de sine.
• Instituþionalizarea ar trebui realizatã în urma unui
proces minuþios în care sã fie luate în consideraþie
alternativele îngrijirii rezidenþiale.
• Un mediu de tip familial, compus din unitãþi de
mici dimensiuni, în care trãiesc împreunã copii
de vîrste ºi sexe diferite, reprezintã cea mai bunã
cale de a oferi o îngrijire centratã pe interesele

copilului, pe nevoile lui de integrare în societate.
• Dezvoltarea optimã a copilului ar trebui sprijinitã
prin încurajarea lui, prin stimularea spiritului de
echipã, de întrajutorare, prin altoirea sentimentului de importanþã individului pentru societate.
• Integrarea în comunitate ar trebui realizatã prin
amplasarea instituþiilor în localitãþi potrivite,
încadrînd copiii, ori de cîte ori este posibil, în
ºcoli comunitare, prin stabilirea legãturilor cu
grupuri din comunitate, prin facilitarea tranziþiei
copilului instituþionalizat spre viaþa independentã
în comunitate.
• Contactul cu familia ar trebui încurajat (în afara
cazurilor cînd acesta este în detrimentul intereselor
majore ale copilului) prin plasarea copilului în
instituþiile care se aflã aproape de domiciliul
pãrinþilor naturali, împreunã cu fraþii ºi surorile;
specializarea personalului din instituþiile
rezidenþiale (case de copii, internate, instituþii
speciale pentru activitatea cu familiile); anularea
regulilor care descurajeazã contactul cu familia.
Educaþia pentru cetãþenie democraticã este un
obiectiv pe cît de actual, pe atît de complex ºi greu de
realizat. În cazul copiilor instituþionalizaþi procesul de
formare a cetãþenilor, conºtienþi de drepturile ºi
obligaþiile lor, participanþi activi la evoluþia þãrii ºi a
societãþii, responsabili pentru destinul acestora, dornici
sã contribuie la prosperarea generalã, comportã o serie
de dificultãþi, generate de izolare, segregare, excludere,
înstrãinare ºi alte elemente ale instituþionalizãrii în sine.
Din punctul de vedere al protecþiei sociale tinerii în
perioada postinstituþionalã sînt cea mai vulnerabilã
categorie a populaþiei. Educarea deprinderilor de viaþã
constituie temelia siguranþei lor, speranþa ºi ºansa de
integrare socialã. Or, fãrã integrare socialã ºi protecþie
din partea statului, a societãþii, recuperarea acestor tineri,
educaþia lor în spiritul responsabilitãþilor civice devin
extrem de dificile.
Oricît de mult s-ar dori dezinstituþionalizarea imediatã a copiilor cu nevoi speciale, procesul va mai dura,
deoarece este indisolubil legat de multiple aspecte,
pentru care, în societatea noastrã ce se confruntã cu grave
probleme culturale, economice, de mentalitate, nu s-au
gãsit, deocamdatã, soluþii. Prin urmare, sîntem obligaþi
sã învãþãm a trãi ºi a activa þinînd cont de copiii din
instituþiile rezidenþiale, creîndu-le condiþii (atît cît
permite mediul instituþional) pentru integrare socialã ºi
participare activã la viaþa comunitãþii.
Problema educaþiei pentru cetãþenie a tinerilor instituþionalizaþi o reprezentãm schematic în felul urmãtor:
Tînãrul
Societatea

Valorile civice

ªcoala
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ªcoalã de meserii

Grãdiniþã generalã (copii cu
deficienþe de auz)

Grupe logopedice
Grupe de meserii în ºcoala
auxiliarã
Grupe în ºcoala de meserii din
învãþãmîntul secundar profesional

Grãdiniþã specialã

Grupe speciale în grãdiniþa
de tip general

Grupe speciale în grãdiniþa
de tip general

Grupe de meserii în ºcoalainternat specialã pentru persoane cu deficienþe locomotorii

ªcoalã republicanã medie
specialã cu învãþãmînt fãrã
frecvenþã

Copii din familii social-vulnerabile
ºi din învãþãmîntul secundar
general

Casã de copii

ªcoalã auxiliarã semiinternat

ªcoalã-internat auxiliarã

ªcoalã-internat specialã de culturã
generalã pentru copii hipoacuzici

ªcoalã-internat specialã de culturã
generalã pentru copii surzi ºi
hipoacuzici

ªcoalã-internat de tip general

ªcoalã-internat de tip general
pentru copii orfani ºi rãmaºi
fãrã îngrijirea pãrinþilor

ªcoalã specialã de tip internat
pentru deficienþi mental

ªcoalã specialã pentru copii ºi
adolescenþi cu tulburãri de
comportament

ªcoalã-internat specialã de
culturã generalã pentru copii
cu deficienþe locomotorii

ªcoalã-internat specialã de
culturã generalã pentru copii
cu deficienþe de auz

ªcoalã-internat specialã de
culturã generalã pentru copii
cu deficienþe de vãz

ªcoalã-internat specialã de culturã
generalã pentru copii nevãzãtori ºi
slabvãzãtori
ªcoalã-internat specialã de culturã
generalã pentru copii surzi

ªcoalã sanatorialã

Liceu tehnologic pentru copii
slabvãzãtori

ªcoalã specialã

Grãdiniþã specialã

Secþie preºcolarã în ºcoala
specialã

Grãdiniþã specialã

Grupe speciale în colegii

Secþie fãrã frecvenþã în cadrul
ºcolii medii speciale

Grupe speciale în grãdiniþa
de tip general

Casã de copii

ªcoalã de meserii

Grãdiniþã generalã pentru
copii cu deficienþe de vãz
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STRUCTURA ÎNVÃÞÃMÎNTULUI SPECIAL LA ETAPA ACTUALÃ
ªcoalã-internat de culturã generalã (gimnaziu)

Puncte logopedice
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Pentru ca aceastã interacþiune sã dea rezultatele
scontate urmeazã sã gãsim rãspunsuri la multe întrebãri,
cum ar fi:
• Care este veriga slabã a acestei interdependenþe?
• ce element nu îºi îndeplineºte conºtiincios
misiunea?
• Cît de bine îºi înþelege societatea rolul ºi
responsabilitãþile?
• De unde poate lua ºcoala resursele necesare pentru instruirea ºi educarea copiilor prin forme ºi
metode moderne?
• Cît de ajustate la exigenþele timpului sînt
politicile educaþionale în stat?
• Cum pot fi lichidate lacunele informaþionale ale
tinerilor în perioada postinstituþionalã?
• Ce garanþii de afirmare ºi promovare le oferã
statul ºi societatea acestor tineri?
• Sînt pregãtiþi tinerii pentru a-ºi asuma responsabilitãþile inerente cetãþeanului activ, devotat
patriei, competitiv sub aspect social?
• Cine ºi cît de coerent transmite tînãrului mesajul
referitor la valorile autentice ale societãþii?
Lista întrebãrilor ar putea fi continuatã, dat fiind
caracterul extrem de complex al subiectului abordat. Important este cã s-a pus problema educaþiei pentru
cetãþenie ºi cã aceasta nu face abstracþie de contingentul
tinerilor instituþionalizaþi, cãci nici un stat nu poate fi
atît de bogat, încît sã nesocoteascã valoarea celui mai
neînsemnat dintre cetãþenii sãi (Charles Talleyrand Perigord).
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EVENIMENTE CEPD
Programul TOLERANÞÃ ªI INTEGRARE SOCIALÃ. INFORMARE ªI FORMARE
Direcþia de program: Parteneriate ºcolare
Proiectul AVE NATURA
Finanþator: Fundaþia SOROS-Moldova
Echipa de implementare:
 Gimnaziul din Zberoaia, r. Nisporeni
 Gimnaziul din Ivanovca, r. Nisporeni
Buget:

1000 de dolari, inclusiv contribuþii personale 431 de dolari

Parteneri:
Beneficiari direcþi:

Primãria s. Zberoaia, Asociaþia pãrinþilor, ONG-urile Vatra satului , Izvoraº,
Speranþa, agenþi economici din comunitate
liceeni, profesori, pãrinþi

Beneficiari indirecþi:

membrii comunitãþilor Zberoaia ºi Ivanovca.

Scopul

acestui proiect este sensibilizarea ºi implicarea elevilor, profesorilor, pãrinþilor în
rezolvarea problemelor ecologice.

Obiectivele proiectului:

Dezvoltarea relaþiilor de parteneriat între ºcoli; amenajarea ºi plantarea spaþiilor verzi
pe teritoriul ambelor gimnazii; dezvoltarea abilitãþilor, deprinderilor de lucru pe
teren; editarea buletinului Plai natal; desfãºurarea de seminarii, mese rotunde.

Activitãþi ºi rezultate: Implementarea proiectului elaborat de colectivul gimnaziului Zberoaia în parteneriat cu
cel din gimnaziul Ivanovca a permis implicarea a peste 380 de elevi ºi profesori în soluþionarea problemelor ecologice.
Prin activitãþile realizate s-au întãrit ºi dezvoltat relaþiile de parteneriat la nivel de ºcoli, ONG-uri. S-a organizat
seminarul de iniþiere a proiectului Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi, la care au fost invitaþi specialiºti de la centrul
de medicinã din Nisporeni, direcþia ecologicã, primarii satelor Zberoaia ºi Ivanovca, directorii de ºcoli, elevi ºi
profesori. Cei 40 de participanþi la seminar au identificat problemele ecologice din localitate ºi au accentuat importanþa
soluþionãrii acestora, alcãtuind un plan de acþiune. Lucrãrile de la concursul desenelor ºi de creaþie au fost prezentate
în cadrul expoziþiei Minunãþiile naturii.
La amenajarea spaþiilor verzi s-au implicat ºi specialiºtii gospodãriei silvice din Nisporeni, voluntari de la Corpul
Pãcii. S-au sãdit 1000 de copaci: tei, plopi, sãlcii, nuci. Pãrinþii au instalat în acest parc bãnci, iar primãria s-a implicat
în lucrãrile de iluminare a teritoriului.
S-au editat 3 numere ale buletinului informaþional Plai natal, în care au fost oglindite materiale despre
implementarea proiectului, rezultatele obþinute, contribuþia comunitãþii. Prin intermediul acestui buletin elevii ºi
profesorii ºi-au împãrtãºit experienþa, avînd posibilitatea de a-ºi exprima pãrerile, doleanþele, problemele cu care se
confruntã în procesul realizãrii proiectului. Astfel, au fost distribuite 1138 de exemplare în ambele comunitãþi.
Evaluarea proiectului a avut loc în cadrul unei mesei rotunde, la care au fost evidenþiate rezultatele obþinute,
menþionîndu-se importanþa soluþionãrii problemelor localitãþii în comun.
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Proiectul TRANDAFIRII PRIETENIEI
Finanþator: Fundaþia SOROS-Moldova
Echipa de implementare:
 ªcoala medie din Ciobruciu, r. ªtefan Vodã
 ªcoala medie rusã nr. 1 din Olãneºti, r. ªtefan Vodã
Buget:

1000 de dolari, inclusiv contribuþii personale 250 de dolari

Parteneri:
Beneficiari direcþi:

Primãria s. Ciobruciu, Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor, SRL Ciobruciu Agro,
Asociaþia Nistru-Olãneºti, corpul didactic din ambele ºcoli
elevi, profesori, pãrinþi

Beneficiari indirecþi:

membrii comunitãþilor Ciobruciu ºi Olãneºti

Scopul

acestui proiect este crearea ºi promovarea unei comunicãri ºi colaborãri între
colectivele de elevi ºi profesori, ce ar facilita o mai bunã cunoaºtere reciprocã;
promovarea valorilor naþionale a fiecãrei etnii prin organizarea mai multor activitãþi
extraºcolare.

Obiectivele proiectului:

Stabilirea unor relaþii de colaborare ºi parteneriat între cadrele didactice, elevi ºi
pãrinþi din ambele comunitãþi; implicarea membrilor comunitãþilor în viaþa culturalã,
promovarea valorilor naþionale a celor douã etnii; educaþia ecologicã a elevilor.

Activitãþi ºi rezultate: În urma realizãrii obiectivelor propuse s-au creat relaþii de prietenie ºi colaborare între
colectivele pedagogice. Elevii, profesorii ºi pãrinþi din ambele comunitãþi au sãdit împreunã peste 200 de puieþi de
trandafiri, arbori ºi arbuºti decorativi în parcul de pe malul Nistrului. Copiii au adunat materiale ºi au deschis Muzeul
þinutului natal. Împreunã au confecþionat 10 costume naþionale româneºti ºi ruseºti.
De asemenea, s-au organizat mai multe activitãþi instructive ºi culturale, cum ar fi: sãrbãtoarea Toamna de aur,
serata dansului popular, ºedinþe comune ale consiliilor profesorale, întîlniri ale elevilor.
Durabilitatea proiectului: Copiii ºi-au asumat responsabilitatea de a îngriji Aleea trandafirilor ºi a o completa cu noi
specii de arbori ºi flori. S-a decis sã se organizeze periodic ºedinþe comune ale consiliilor profesorale ºi întîlniri ale elevilor.

Nu voi uita nicicînd aceste întîlniri cu elevii din ºcoala vecinã. Sincer vorbind, nu ne-am aºteptat sã fim atît de
bine primiþi, gazdele dînd dovadã de multã amabilitate. Ne-am simþit ca la noi acasã. Voi spune tuturor consãtenilor
mei cît de buni sînt oamenii din Ciobruciu.
Ecaterina, cl.XI, ªcoala medie rusã nr.1 din Olãneºti
Coordonator: Lilia STÂRCEA
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Referinþe: În cadrul proiectului Trandafirii prieteniei ne-am cunoscut vecinii mai bine, i-am redescoperit, locuind
aproape am fost totuºi atît de departe unii de alþii. Acum însã sîntem prieteni, iar localitatea noastrã e mult mai
amenajatã.
Elevii cl. XII, ªcoala medie din Ciobruciu
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Organizarea campaniei
electorale pentru educarea
responsabilitãþii civice

Angela CIORICI
Liceul Gaudeamus, mun. Chiºinãu

E de natura omului a se simþi necesar altora.
(Eric Ericson)
În ultimele decenii s-au produs mai multe schimbãri
care au impus necesitatea racordãrii activitãþilor ºcolare
ºi extraºcolare la cerinþele de viaþã ale elevului, aceasta
devenind una dintre direcþiile prioritare ale învãþãmîntului actual. Dispunem de un arsenal de procedee,
tehnici, metode, programe, cursuri, literaturã metodicã,
publicaþii etc. prin care putem contribui la formarea unui
ansamblu de calitãþi pozitive ale cetãþeanului. Vrem sã
credem cã elevul nostru va deveni un cetãþean
responsabil pentru destinul sãu ºi al semenilor. În acest
scop este binevenitã aplicarea cunoºtinþelor, abilitãþilor,
competenþelor achiziþionate la orele de curs în cadrul
activitãþilor extraºcolare, una dintre ele fiind simularea
campaniei electorale ºi a alegerilor parlamentare prin
utilizarea tehnologiilor de joc.
În Liceul Teoretic Gaudeamus asemenea activitãþi
au devenit deja o tradiþie. În campania electoralã ºi
alegeri sînt implicaþi toþi subiecþii procesului educaþional  elevi, profesori, pãrinþi. Fiecare cetãþean al
Republicii Democratice Gaudeamus este interesat de
succesul acestui joc.
Pentru o bunã desfãºurare a campaniei electorale se
stabilesc anumite reguli. Se formeazã o Comisie
Electoralã din 5-7 persoane, care funcþioneazã în
conformitate cu Legea despre alegeri. Chiar la prima
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ºedinþã se alege preºedintele, care supravegheazã întreaga activitate, ºi secretarul, care perfecteazã ºi duce evidenþa documentaþiei:
• listele candidaþilor la funcþia de deputat în Parlament;
• procesele-verbale privind propunerea candidaþilor din partea partidelor politice ºi a miºcãrilor sociale;
• listele de subscriere;
• tabelul eliberãrii certificatelor de înregistrare a
candidaþilor;
• listele alegãtorilor;
• actele ce þin de procedura de votare (instrucþiuni
privind verificarea urnei ºi sigilarea ei, deschiderea urnei, calcularea voturilor, distrugerea buletinelor de vot neutilizate etc.).
Alegãtorii îºi cunosc deja drepturile politice: de a
crea partide ºi miºcãri sociale, de a alege ºi a fi ales.
Participanþii formeazã grupuri de iniþiativã, niºte statemajor electorale care cuprind mai multe persoane cu
diferite funcþii:
• Conducãtorul statului-major coordoneazã toate
acþiunile din campania electoralã.
• Candidatul la funcþia de deputat în Parlamentul
Republicii Democratice Gaudeamus este figura principalã a procesului electoral. El reprezintã
partidul politic sau miºcarea socialã (echipa,
clasa, colectivul artistic, grupul de iniþiativã) care
îl susþine, se întîlneºte cu alegãtorii ºi explicã avantajele programului sãu, acordã interviuri, participã
la conferinþe de presã etc. Scopul candidatului este
sã obþinã maximum de voturi, dar totodatã sã nu
uite de responsabilitatea politicã pe care ºi-o
asumã, de încrederea ce i-au acordat-o alegãtorii.
• Persoana de încredere a candidatului (grupul de
persoane) face parte din anturajul acestuia ºi are

dreptul sã-l reprezinte în timpul campaniei
electorale.
• Analistul (sau grupul de analiºti) are sarcina de
a colecta, sistematiza ºi analiza informaþia
obþinutã în decursul campaniei electorale. El
trebuie sã fie la curent cu toate noutãþile ºi,
bineînþeles, sã le aducã la cunoºtinþa echipei sale,
propunînd strategii ale acþiunilor ulterioare.
• Ideologul (sau grupul ideologic) rãspunde de
elaborarea platformei electorale, precum ºi de
promovarea deciziilor statului-major electoral.
• Purtãtorul de cuvînt este responsabil de
menþinerea legãturii cu mijloacele de informare
în masã: presã, radio, gazetã de perete etc. El
participã la conferinþele de presã, ia interviuri de
la candidaþi ºi de la alþi membri ai staff-ului,
informînd permanent alegãtorii.
• Directorul financiar rãspunde de asigurarea
financiarã ºi materialã a campaniei electorale.
• Secretarul duce evidenþa întregii documentaþii,
întocmeºte actele oficiale, þine corespondenþa,
rãspunde la interpelãri etc.
• Juristul supravegheazã ca toate acþiunile din
campanie ºi hotãrîrile Comisiei Electorale sã fie
în conformitate cu legea despre alegeri ºi alte acte
normative. El reprezintã echipa în instanþa de
judecatã, atît în calitate de pîrît cît ºi de reclamant
(dupã necesitate).
• Sociologul studiazã în permanenþã pãrerile
viitorilor alegãtori. În acest scop, efectueazã sondaje de opinie, ia interviuri etc. Informaþia prelucratã se aduce la cunoºtinþa membrilor echipei.
Fiecare dintre membrii statului-major trebuie sã-ºi
cunoascã obligaþiunile ºi sã le îndeplineascã în mod
consecvent. Acesta este cel mai sigur mod de a cîºtiga
alegerile.
CUM POATE FI ORGANIZATÃ O CAMPANIE
ELECTORALÃ?

Campania electoralã dureazã o lunã de zile ºi
urmãreºte realizarea unui ºir de obiective:
 familiarizarea adolescenþilor cu drepturile lor
politice;
 dezvoltarea responsabilitãþii civice ºi a
competenþelor de cooperare;
 încurajarea demersurilor de autoafirmare a
personalitãþii ºi de organizare a autoconducerii;
 educarea iniþiativei, responsabilitãþii pentru
propriul destin.
Pentru organizarea ºi desfãºurarea reuºitã a
campaniei electorale poate fi folosit urmãtorul algoritm:
1. Înaintarea candidatului în cadrul adunãrii
cetãþenilor.
Este prima etapã a campaniei electorale în care fiecare unitate (clasã, grupuri de elevi) trebuie sã fie înregis-

tratã la Comisia Electoralã, sã obþinã un certificat ce permite activitatea politicã. Pentru înregistrare se prezintã
procesul-verbal de constituire, în care se indicã denumirea unitãþii, numãrul membrilor ºi programul electoral.
Ulterior, în cadrul unei adunãri generale, toþi cetãþenii
Republicii Democratice Gaudeamus pun în discuþie
lista candidaþilor. Se examineazã mai multe candidaturi,
fiecãreia oferindu-i-se posibilitatea de a-ºi expune
biografia, de a-ºi exprima punctul de vedere în diverse
probleme, de a prezenta programul electoral (sau ideile
principale). Se pun întrebãri pentru a afla mai multe
despre persoana care va reprezenta interesele colectivului în organele puterii de stat. Decizia de înaintare va
fi fixatã într-un document oficial.
Legea despre alegeri permite cetãþenilor sã-ºi
înainteze propria candidaturã, cu o condiþie: de a perfecta
lista de subscriere.
2 . Elaborarea procesului-verbal privind înaintarea
candidatului.
Decizia grupului de cetãþeni privind înaintarea
candidaþilor se perfecteazã printr-un proces-verbal, a
cãrui copie, împreunã cu cererea, se prezintã Comisiei
Electorale. Se indicã locul ºi timpul desfãºurãrii adunãrii,
ordinea de zi ºi decizia. Procesul-verbal este semnat de
secretarul ºi preºedintele adunãrii.
3. Eliberarea de cãtre Comisia Electoralã a
certificatului de candidat.
Dupã colectarea tuturor documentelor, candidaþii se
înregistreazã la Comisia Electoralã, care examineazã
corectitudinea perfectãrii actelor. Apoi fiecare dintre
candidaþi primeºte un certificat de înregistrare.
4. Înregistrarea persoanelor de încredere.
Dupã obþinerea certificatului de înregistrare, candidatul ºi persoana de încredere depun o cerere de
înregistrare a persoanei de încredere la Comisia
Electoralã, care o include într-o listã separatã.
5. Elaborarea strategiei campaniei electorale.
Fiecare stat-major îºi elaboreazã propria strategie,
care trebuie sã includã:
 determinarea scopului principal ºi sarcinile
concrete ale viitoarei campanii;
 studierea preferinþelor alegãtorilor;
 fixarea obligaþiunilor fiecãrui membru al statuluimajor electoral;
 trasarea principalelor direcþii de activitate în
campania electorala;
 stabilirea ideilor, principiilor fundamentale,
lozincilor, sloganelor cu care se va merge în
campania electoralã;
 elaborarea unui plan al acþiunilor zilnice (cu
indicarea concretã a timpului de desfãºurare).
6. Desfãºurarea campaniei electorale.
Statul-major poate folosi în campania electoralã
diferite acþiuni ºi modalitãþi de propagandã, de atragere
a voturilor alegãtorilor:
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• afiºe electorale (fotografia, CV-ul candidatului);
• conferinþe de presã;
• mitinguri;
• dezbateri publice ale programelor candidaþilor;
• întîlniri cu alegãtorii;
• primirea în audienþã a alegãtorilor;
• interviuri pentru ziarul ºcolii;
• foi volante;
• scrisori cãtre alegãtori;
• sondaje de opinie.
Candidaþii sînt obligaþi sã informeze Comisia
Electoralã despre conþinutul ºi cantitatea materialului de
agitaþie.
7. Înregistrarea alegãtorilor.
Cu o lunã înainte de ziua alegerilor, Comisia
Electoralã începe înregistrarea cetãþenilor cu drept de vot
care se va încheia cu o sãptãmînã înainte de anunþarea
datei ºi locului desfãºurãrii scrutinului.
8. Derularea procedurii de alegere a Parlamentului
ºcolar.
Deputaþii în Parlamentul Republicii Democratice
Gaudeamus se aleg de cãtre cetãþeni în baza votului
secret. Comisia Electoralã angajeazã, în bazã de contract,
voluntari care, dupã o instruire corespunzãtoare, devin
membri ai comisiilor electorale de circumscripþie.
Cu o orã înainte de începerea alegerilor, urna este
sigilatã de cãtre membrii Comisiei Electorale în prezenþa
observatorilor independenþi. Fiecare alegãtor primeºte

buletinul de vot în baza certificatului de ºcolar. Votarea
se desfãºoarã conform legii despre alegeri. Membrii
Comisiei Electorale (în prezenþa observatorilor independenþi) numãrã voturile. Alegerile sînt validate, dacã la
ele au participat nu mai puþin de 50% din alegãtori.
Deputaþi devin persoanele care obþin cele mai multe
voturi (Parlamentul este alcãtuit din 7 profesori ºi 14
elevi).
CONCLUZII

Liceul a trãit o lunã de emoþii, realizãri, zbucium,
discuþii. Ne-am simþit o echipã în care responsabilitãþile
au fost delegate proporþional. În chestionarea de la finele
anului ºcolar majoritatea elevilor au menþionat campania
electoralã printre cele mai reuºite ºi impresionante
activitãþi extraºcolare. Motivele au fost diferite:
 Pentru prima datã am participat la alegeri adevãrate;
 Am trãit emoþii deosebite;
 Am învãþat sã respect opinia altora;
 Am fãcut faþã conflictelor;
 Lucrînd în echipã le poþi reuºi pe toate;
 Am avut o mare responsabilitate pentru succesul
echipei;
 Am înþeles cu se ocupã organele de stat;
 Am conºtientizat cã votul meu conteazã.
A-l face pe elev sã înþeleagã cã asemenea lucruri sînt
importante e un mare succes.

Educarea unui cetãþean activ
în contextul societãþii în
tranziþie

Tatiana RACU
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã

Am vizitat recent Polonia, avînd prilejul de a mã afla
timp de cîteva ore într-o ºcoalã (pe care sincer mi-o
doresc în Moldova), unde democraþia nu este scrisã doar
pe hîrtie, ci aplicatã în practicã ºi trãitã de toþi cei
implicaþi în procesul educaþional. Am discutat despre
modul de autoadministrare a instituþiei cu directorul,
prim-ministrul  o elevã din clasa a IX-a, ºi ministrul
de telecomunicaþii  un elev apreciat pentru elaborarea
paginii web a ºcolii.
În ºcoalã funcþioneazã ºi colaboreazã cele 3 puteri
ale unui stat democratic. Este de menþionat faptul cã

pãrinþii, elevii ºi profesorii reprezintã în mod egal aceste
puteri. Foarte eficientã este activitatea puterii
judecãtoreºti. Conflictele între profesori ºi elevi sînt
frecvente, la aceastã instanþã însã se recurge doar în
cazuri excepþionale, cînd nu pot fi soluþionate altfel.
Deseori procesul de judecatã îl cîºtigã elevii, ceea ce le
insuflã încredere ºi respect pentru funcþionarea obiectivã
ºi eficientã a respectivului organ.
Democraþia este deja în tradiþia ºcolii mai bine de 18
ani. Elevii ºi profesorii de aici au înþeles cã posibilitãþile
oferite de experienþele democratice din ºcoalã pot fi
anihilate de viaþa din afara acesteia. Considerîndu-se
parte a comunitãþii, ei cautã sã extindã democraþia nu
numai pentru cei tineri, dar pentru persoanele de toate
vîrstele.
Cînd vom avea ºi noi astfel de ºcoli în þara noastrã?
Care este impactul implementãrii curriculumului la
educaþia civicã? În ce direcþii trebuie sã ne concentrãm
eforturile pentru a educa cetãþeni activi? Care sînt
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Un studiu efectuat recent de Silvia Romanciuc,
colaborator SIEDO, a avut drept scop reliefarea
impactului activitãþilor SIEDO desfãºurate în perioada
2000-2003 asupra ºcolilor ºi comunitãþilor, dar ºi asupra
persoanelor implicate în acþiunile organizaþiei.
Sondajul, axat, în mare parte, pe întrebãri deschise,
a fost efectuat pe un eºantion de 127 de respondenþi:
elevi, profesori ºi pãrinþi din diferite localitãþi ale
republicii (Grozeºti, Nisporeni; Criuleni; Chiºinãu;
Larga, Briceni etc.),...
Participanþii la evaluare au fost selectaþi din
urmãtoarele considerente:
• Profesorii sînt acei care au beneficiat de instruire
din partea SIEDO în vederea promovãrii
educaþiei pentru democraþie ºi drepturile omului.
• Elevii sînt acei care au acumulat cunoºtinþe în
domeniu, îndrumaþi de profesorii respectivi.
• Pãrinþii sînt acei care au învãþat ºi ei cîte ceva de
la copii sau au evaluat anumite manifestãri
comportamentale ca urmare a activitãþilor de
educaþie civicã.
Pentru realizarea scopului propus au fost folosite
cîteva modalitãþi de lucru: discuþii particulare,
chestionare scrise ºi mese rotunde. Deºi aplicabile pe o
arie mai largã de respondenþi, chestionarele scrise s-au
dovedit a fi mai puþin eficiente. Fiind o primã experienþã,
nu am atins cota maximã a autenticitãþii/realitãþii (þinînd
cont de eºantionul mult prea mic ºi de instrumentele
folosite). Totuºi, putem trage anumite concluzii în ceea
ce priveºte impactul activitãþii SIEDO pe diferite
segmente.
IMPACTUL DISCIPLINEI NOI ªI LEGEA

Chestionar pentru elevi (77 de respondenþi):
1. Descrie o situaþie în care te-ai manifestat ca
cetãþean:
• Am participat la discuþii/acþiuni pe o problemã
publicã  13
• Am plãtit o contribuþie de 11% în bugetul local
• Le propun pãrinþilor sã se informeze din Noi ºi
Legea
• Am fost premiat la concursul Adolescentul ºi
tutunul
• M-am apãrat legitim, deoarece ºtiam cã am
dreptate
• Am vorbit despre þara mea aflîndu-mã peste
hotare
• Am activat în organele de autoconducere a
liceului Gaudeamus  4
• Am refuzat ºansa de a pleca în altã þarã
• Am împiedicat o încãierare
• I-am informat de mai multe ori pe pãrinþii mei cu
privire la anumite prevederi legale
• Mã voi manifesta ca cetãþean atunci cînd voi
participa la alegerile din 2005
• Nu s-au manifestat ca cetãþeni niciodatã  16.
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neajunsurile programelor, manualelor existente? Pe ce
trebuie sã punem accent în predarea educaþiei civice?
Asupra acestor întrebãri vom medita ºi vom tinde sã dãm
rãspuns în cele ce urmeazã.
O ºcoalã modernã înseamnã nu numai o instituþie
dotatã cu tehnicã performantã (investiþie ce nu ºi-o permite multã lume), ci ºi un personal bine informat, flexibil
ºi deschis la nou, o echipã de profesori conºtienþi cã
misiunea lor este sã pregãteascã tinerii pentru viaþã:
elevii de astãzi vor trebui sã fie competitivi, sã obþinã
succese în 2010, 2020..., deci profesorilor li se solicitã
viziune. Ei nu cunosc toþi factorii ºi toate evenimentele
care vor interveni de-a lungul anilor în formarea viitorului cetãþean, dar urmeazã sã le anticipeze pentru a-ºi
conduce demersul educaþional spre þelul dorit: edificarea
unui cetãþean informat, responsabil ºi activ.
Problema educaþiei pentru cetãþenie sau, cu alte cuvinte, pregãtirea elevilor pentru a deveni cetãþeni activi
într-un stat care traverseazã de prea mult timp perioada
de tranziþie este una primordialã. Ca profesor, formator
ºi tînãr cercetãtor în domeniul educaþiei civice consider
cã ºcolii îi revine, în acest sens, un rol esenþial, o
responsabilitate mai mare decît familiei.
Activez de mai bine de 6 ani în SIEDO, organizaþie
lider în domeniul promovãrii educaþiei pentru cetãþenie
democraticã. Graþie suportului Guvernului Republicii
Moldova, o bunã parte din problemele educaþiei au putut
fi soluþionate prin diverse programe, desfãºurate ºi
implementate de societatea civilã. Vreau sã mã refer
succint la activitatea SIEDO. Datoritã motivaþiei
profunde ºi energiei profesorilor implicaþi în proiectele
noastre, sprijinului constant oferit de Ministerul Educaþiei, colaborãrii cu experþii din strãinãtate, cu organizaþiile Street Law, Cordaid, de aproximativ 6 ani, în
domeniul educaþiei pentru cetãþenie funcþioneazã o reþea
de educatori, iniþiatã prin cursurile desfãºurate de SIEDO
ºi IªE.
Graþie programelor SIEDO au fost realizate mai
multe proiecte:
• Au fost puse bazele unei concepþii unitare la nivel
naþional în ceea ce priveºte standardele educaþiei
pentru cetãþenie, valabile pentru elevi, profesori
ºi ºcoli.
• Au fost elaborate primele materiale didactice
autohtone moderne în domeniul educaþiei pentru
cetãþenie, educaþiei civice, educaþiei referitoare
la lege: manualul Noi ºi Legea pentru clasele
a X-a, a XI-a ºi a XII-a, precum ºi Ghidul profesorului.
• A fost iniþiatã o reþea de profesori  formatori
instruiþi în domeniul educaþiei pentru cetãþenie/
educaþiei referitoare la lege.
Deºi s-au fãcut atîtea, lucrîndu-se zi de zi asupra
problemei educaþiei pentru cetãþenie, totuºi nu am
obþinut rezultatele scontate.
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2. Cine dintre persoanele care te înconjoarã este un
cetãþean model ºi de ce?
• Nu existã nici un cetãþean model  30
• Pãrinþii: respectã legea, ne învaþã pe propriul
exemplu, îºi îndeplinesc obligaþiunile  19
• Profesorii: prin lecþii, sînt informaþi etc.  12
• Colegii, prietenii  4
• Profesorii, pãrinþii, rudele  4
• Politicienii, funcþionarii, militarii  4
• Toþi cetãþenii  1
• Eu sînt un model  1.
3. Ce te-ar ajuta sã fii un cetãþean model?
• Nimic  10
• Societatea: pãrinþii, rudele, profesorii; exemplele
persoanelor din jur  cetãþeni model  30
• Guvernul, perspectiva de a ajunge un funcþionar
public  4
• Propriul comportament, unele valori, calitãþi
personale  16
• Cunoºtinþele, lecþiile Noi ºi legea  11
• Informarea  4
• Nu doresc sã fiu un cetãþean model  1.
4. Ce te împiedicã sã fii un cetãþean model?
• Nu ºtiu  4
• Nimic  15
• Oamenii din jur, guvernarea, statul, legile etc.  43
• Lipsa de informaþie  2
• Vîrsta, lipsa de voinþã, conservatismul  10
• Starea materialã  1.
5. Care sînt problemele cu care te confrunþi ca elev,
cetãþean?
• Lezarea unor drepturi, imposibilitatea exercitãrii
unor drepturi: la opinie, informare, instruire etc. 
35
• Neîncrederea în sine  1
• Problemele din societate: corupþia, nerespectarea
legii, indiferenþa guvernului faþã de elevi  12
• Dragostea  1
• Problemele din familie, problema financiarã  5
• Subiectivitatea profesorilor  3
• Sînt foarte multe  6
• Nu am probleme 3.
Aceste rãspunsuri denotã cã elevii conºtientizeazã
importanþa educãrii unui cetãþean activ, obstacolele
manifestãrii lor ca cetãþeni (fie cã sînt de ordin personal
sau care vin din partea statului, a societãþii).
IMPACTUL DISCIPLINEI NOI ªI LEGEA

Chestionar pentru pãrinþi
1. Cursul respectiv îi oferã suficientã pregãtire
copilului Dvs. pentru a fi un bun cetãþean ºi a se
afirma în viaþã?
• Acest curs trebuie integrat cu alte cursuri ºi identificate problemele ce urmeazã a fi discutate ºi analizate la consilii profesorale ºi adunãri cu pãrinþii.

• Parþial. Este necesarã conlucrarea cu familia,
comunitatea.
• Da. Suficient pentru un cetãþean de 18-19 ani.
• Insuficient. Copilul trebuie sã studieze mult de
sine stãtãtor  2.
• Ar fi mai eficient dacã ar începe chiar din clasele
primare  este nevoie ca elevul sã se deprindã sã
aplice cele învãþate în viaþã.
2. Cunoaºteþi anumite efecte nedorite asupra
convingerilor, comportamentului copilului Dvs.?
Aduceþi un exemplu.
• Nu am remarcat  5
• Abordarea prea arbitrarã a problemelor din cauza
puþinelor exemple din manual care ar viza situaþia
din Republica Moldova.
3. Dvs. aþi luat ceva util din cursul Noi ºi legea?
Aduceþi un exemplu.
• Am discutat cu copilul problemele abordate la
lecþii.
• Am rãsfoit manualul ºi am discutat cu copilul.
• Am aflat cum se face o procurã privind drepturile
consumatorului.
• Studiez principalele prevederi legale care se
referã la obligaþiunile ºi drepturile omului ºi nu
sînt de acord cu unele poziþii. Dar legea e lege ºi
trebuie sã o respectãm.
• Am aplicat principiul interdisciplinaritãþii la
lecþiile de literatura românã.
• Am încã multe de învãþat în acest domeniu: nu
am beneficiat la ºcoalã de un astfel de curs.
Rãspunsurile la întrebãri ne demonstreazã cã pãrinþii
considerã necesar ºi util cursul Noi ºi legea în formarea
copiilor lor ca cetãþeni activi. În plus, învaþã ºi ei multe
lucruri, neavînd oportunitatea de a fi studiat un astfel de
curs.
IMPACTUL DISCIPLINEI NOI ªI LEGEA

Chestionar pentru profesori
1. Ce succese aveþi Dvs. în predarea disciplinei?
Aduceþi un exemplu/cîteva care sã confirme
aceasta.
• Pregãtirea elevilor pentru viaþã.
• Motivãm astfel elevii sã studieze ºi alte
discipline; organizarea interactivã a activitãþilor.
• Realizarea obiectivelor.
• Cunoaºterea, exercitarea drepturilor ºi
obligaþiunilor.
• Conºtientizarea rolului civic al elevilor. Ei
participã, iau atitudine faþã de problemele ºcolii,
oraºului.
• Utilizarea cazurilor ºi situaþiilor adecvate;
implicarea activã a elevilor prin prezentarea
diferitelor soluþii.
• Elevii susþin cã le place disciplina, aflã lucruri
care le vor prinde bine în viaþã; au ales
specialitatea de jurist...
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1. În special aþi avea nevoie de pregãtire/instruire
la capitolul:
a. obiective
b. sarcini  1
c. metode de lucru  3
d. evaluare  4
e. debrifare (etapa finalã a unei activitãþi)  2.
Chestionarele pentru cadrele didactice au confirmat
rezervele noastre privind nivelul de pregãtire a
profesorilor care predau educaþia civicã, dat fiind faptul
cã este o disciplinã nouã, cu un specific aparte, ce solicitã
informare continuã. O altã problemã cu care se confruntã
profesorii este evaluarea autenticã.
În ce direcþie trebuie sã ne concentrãm eforturile
pentru a educa cetãþeni activi?
Pentru a rãspunde acestei necesitãþi SIEDO, a iniþiat
un proiect (continuare a programului Street Law-Noi ºi
legea Evaluarea autenticã la educaþia civicã), în cadrul
cãruia a fost tradusã ºi adaptatã cartea Formarea
cetãþenilor. Corelarea evaluãrii autentice cu procesul de
învãþãmînt în educaþia civicã.
Profesorii au mai rãspuns la urmãtoarele întrebãri:
1. Ce vã ajutã la moment sã practicaþi evaluarea
autenticã?
• Interesul ºi dorinþa de a educa capacitãþi ºi
deprinderi, valori ºi competenþe adecvate unui
trai armonios cît ºi tributare unor necesitãþi ºi
probleme frecvent întîlnite.
• Studierea cãrþilor Formarea Cetãþenilor... ºi
Tinerii în acþiune, convingerea cã evaluarea nu
este un ºablon, ci cere varietate, complexitate,
pentru a-i face pe elevi sã conºtientizeze
funcþionalitatea lor.
• Manualul propus de SIEDO, seminariile
desfãºurate sub egida SIEDO, materialele
elaborate individual sau împreunã cu colegii.
• Formarea Cetãþenilor....
• Manualul, sugestiile din broºurã, experienþa.
• Studiile de caz, aplicarea tehnicilor utilizate de
profesorii din SUA.
• Discuþiile, aprecierile, sfaturile colegilor despre
avantajele acestei forme de evaluare.
• Plãcerea elevilor de a încerca ceva nou,
necunoscut.
• Sarcinile axate pe verificarea cunoºtinþelor ºi
formarea unor deprinderi de viaþã.
• Pentru a aprecia corect ºi imparþial cunoºtinþele
ºi capacitãþile elevilor.
2. Cu cine colaboraþi la capitolul evaluare
(evaluare autenticã, dar ºi evaluare în general)?
Cu ce probleme se confruntã acei cu care
discutaþi la capitolul evaluãrii?
• Colaborez cu:
 colegii de instituþie  6;
 direcþia ºcolii, metodiºtii;

 profesori din alte instituþii  3;
 CE PRO DIDACTICA;
 Pãrinþii, elevii.
• Problemele:
 lipsa materialelor, investiþie mare de timp;
 lipsa experienþei;
 indiferenþa administraþiei, pãrinþilor  2;
 profesorii nu pot produce schimbarea  2;
 profesorii îºi evalueazã propriile performanþe
ºi nu ale elevilor;
 criteriile de evaluare la disciplinã sînt în
general necunoscute (în afarã de faptul cã
trebuie sã pregãtim cetãþeanul).
3. Cu ce probleme vã confruntaþi în practicarea
evaluãrii autentice?
• Lipsa literaturii de specialitate.
• Puþinã literaturã ºi analizã a experienþei avansate
din republicã.
• Lipsa practicii de adaptare/elaborare a criteriilor
de evaluare.
• Discordanþa dintre manual/obiective ºi tehnicile
de evaluare.
• Formularea criteriilor.
• Lipsa unei baze materiale ºi didactice adecvate
ºcolii de astãzi (casete video, audio etc.).
• Nu existã o cerinþã socialã pentru evaluarea
rezultatelor muncii elevului.
• Vechea modalitate e mai accesibilã ºi recurg la
ea cînd sînt în crizã de timp.
• Cãrþile  scop informativ. Am nevoie de
tehnologii educaþionale concrete care permit
înþelegerea ºi punerea în practicã.
• Studii mai puþin profunde despre evaluare în
domeniul ºtiinþelor exacte.
În concluzie, am putea afirma cã atît Ministerul
Educaþiei, Direcþiile Raionale de Învãþãmînt, unitãþile
ºcolare, profesorii, elevii cît ºi societatea civilã ar trebui
sã-ºi conjuge eforturile pentru a îmbunãtãþi continuu
calitatea evaluãrii autentice.
Ca sã dãm un rãspuns cît mai plauzibil la întrebarea:
În ce direcþie trebuie sã ne concentrãm eforturile pentru
a educa cetãþeni activi?, i-am chestionat ºi pe elevi.
1. Ce crezi cã lipseºte în cursul Noi ºi legea?
• Orele practice/exerciþiile practice  17;
• Informaþie autenticã, cazuri din viaþã  13;
• Date, statistici, noþiuni clare, articole de lege
corecte  19;
• Materiale suplimentare  3;
• Puþine ore  1;
• Nu lipseºte nimic  16;
• Nu ºtiu  7.
2. Ce sugestii ai avea referitor la conþinutul
manualului Noi ºi legea?
• Mai multe cazuri reale, sarcini de învãþare
autenticã  39;
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• Conþinutul este bun, dar formatul sã fie mai mic
 8;
• Sã includã anexe  2;
• La unele teme este propusã prea multã
informaþie  1;
• Nu am sugestii  27.
Rãspunsurile la aceste întrebãri indicã necesitatea
reeditãrii într-un tiraj suficient a manualelor de educaþie
civicã/educaþie referitoare la lege, cu un conþinut adaptat
la realitatea existentã, care sã cuprindã sarcini autentice
de învãþare ºi evaluare.
Pe ce trebuie sã punem accent în predarea educaþiei
civice, în educarea cetãþeanului?
Aceeaºi întrebare i-a fost adresatã ºi lui ªerban
Iosifescu, expert în managementul educaþional, profesor
ºi formator în domeniul educaþiei civice, IªE, Bucureºti,
în cadrul unui interviu acordat revistei de educaþie civicã
Alternativa XXI, editatã trimestrial de SIEDO. În opinia
sa, ar trebui sã ne concentrãm atenþia asupra urmãtoarelor elemente:
1. Capacitatea cetãþeanului de a fi receptiv la opinia
altuia, de a-l respecta ca om, ca cetãþean, chiar
dacã vorbeºte o altã limbã, are alte opinii ºi
gîndeºte altfel, ºi doar în mãsura în care aceastã
atitudine este reciprocã.
2. Formarea unei mentalitãþi de contribuabil.
Trebuie sã-i învãþãm pe copii sã conºtientizeze
cã statul nu este o abstracþie, el reprezintã, de fapt,
interesele cetãþeanului, este doar un administrator
al banului public. Aceasta ar trebui sã ducã la

obligaþia persoanelor aflate în funcþii la nivelul
aparatului de stat sã dea socotealã cetãþeanului
cum sînt cheltuiþi banii, sã arate de ce a fost
nevoie sã cheltuiascã banii într-o anumitã
direcþie, cum a contribuit direcþia respectivã la
creºterea bunãstãrii spirituale ºi materiale a
cetãþenilor pe care îi reprezintã.
3. Educarea cetãþenilor în spiritul respectãrii
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ºi modul
în care se pot raporta la instituþiile publice.
Este foarte important ca elevii sã ºtie cum se scrie
o cerere adresatã primãriei locale, rolul notarului
în relaþiile civile, rolul contractului în relaþiile de
muncã ºi comerciale.
Nu pot sã afirm cã aceste trei elemente esenþiale în
predarea educaþiei civice, în educarea unui cetãþean activ
nu sînt luate în consideraþie. Aº vrea sã menþionez însã
cã dacã acestea ar face parte din comportamentul
profesorilor, din viaþa ºcolii, rezultatele ar fi mult mai
vizibile.
Revin la exemplul ºcolii din Polonia. O ºcoalã democraticã este cea care formeazã cetãþeni. Existã o diferenþã
între a produce o ºcoalã ºi o pedagogie pentru crearea
elevilor buni ºi o ºcoalã pentru crearea cetãþenilor.
Secretul constã în transformarea unei instituþii de
învãþãmînt obiºnuite în una pentru democraþie. Educaþia
democraticã se axeazã pe întrebarea: Cum sã schimbãm
ceea ce avem în aºa fel încît sã formãm cetãþeni activi?
Din acest punct de vedere, ºcolile ar trebui sã þinã cont
de faptul cã cetãþenii de mîine sînt elevii de astãzi.

Democraþia ca subiect pentru
reflecþii ºi dezbateri

Valentina OLARU
Gimnaziul Lucian Blaga, mun. Chiºinãu

Educaþia democraticã îºi propune sã instruiascã
copiii în aºa fel încît sã devinã conºtienþi de contextul
în care se aflã.
(Bernard Trafford)
Principiile democratice au funcþionat ºi înainte de
apariþia democraþiei clasice în Grecia anticã. Pînã în
prezent, societatea umanã nu a descoperit o formã de
guvernare perfectã, motiv ce justificã persistenþa

principiilor democratice ºi a valorilor general-umane în
societate ºi în sistemul educaþional contemporan.
Despre democraþie se vorbeºte mult ºi deseori unilateral. De obicei, ea este definitã ca guvernare a
poporului, pentru popor ºi de cãtre popor (A. Lincoln).
ªi dacã oamenii înºiºi ºi-au creat regulile, ordinea ºi
legile pe care trebuie sã le respecte, s-ar cuveni sã se
manifeste în exclusivitate ca cetãþeni exemplari ºi
responsabili. Realitatea însã impune reflecþii mai
profunde asupra esenþei sistemului democratic. Ca
suport pot servi urmãtoarele întrebãri:
• Este posibil oare ca un sistem democratic sã
existe în varianta preconizatã ºi sã serveascã
drept mijloc eficient de adoptare a deciziilor?
• De ce pînã în prezent ideea democraþiei este
consideratã unica ce meritã atenþie?
• Este absolut necesar ca fiecare cetãþean sã participe la guvernare ºi în ce condiþii poate fi
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îndreptãþitã excluderea anumitor categorii sociale
din procesul democratic?
Sã încercãm, în cele ce urmeazã, sã meditãm asupra
acestor aspecte.
De ce Democraþia?
La baza ideii democraþiei se aflã douã principii
fundamentale, care îi conferã atractivitate:
1. Principiul independenþei personale, care susþine cã
nimeni nu poate fi impus sã se supunã legilor la a
cãror elaborare nu a participat (direct sau indirect).
2. Principiul egalitãþii, care afirmã cã toþi trebuie sã
dispunã de posibilitãþi egale de a influenþa
adoptarea deciziilor în societate.
Principiile date, de regulã, nu sînt respectate de
celelalte sisteme de guvernare (oligarhia, plutocraþia,
dictatura etc.), de aceea oferã avantaje democraþiei. Pot
fi aduse ºi cîteva argumente mai pragmatice:
• Democraþia este cea mai eficientã formã de
conducere, deoarece asigurã o probabilitate mai
mare de respectare a legilor de cãtre cetãþeni.
• Modalitatea de adoptare a deciziilor prin consens
conduce la acceptarea acestora de majoritatea
categoriilor sociale.
• Sistemul democratic încurajeazã iniþiativa, de
aceea este mai flexibil ºi mai receptiv la
schimbãrile din societate.
Astfel, am putea slãvi democraþia, cel puþin, de douã
ori: pentru acceptarea diversitãþii ºi pentru permiterea
criticii. Aceasta este suficient, deoarece pentru a treia
oarã nu avem motiv, susþine E. M. Forster.
Continuînd pe aceeaºi undã criticã, ne putem întreba:
Dacã sistemul democratic este, dupã Churchull, cel mai
bun, de ce nu avem sentimentul împlinirii ºi satisfacþiei
depline?!.
Întrucît sistemul este un organism viu, el mereu
necesitã perfecþionare. Dar pentru ca sã evolueze fiecare
generaþie trebuie sã-ºi aducã contribuþia la dezvoltarea
lui. Este ºi misiunea sistemului educaþional  a forma
cetãþeni activi, care sã influenþeze calitativ societatea.
Conceptul democratic constituie nucleul curriculumului de educaþie civicã din Republica Moldova,
precum ºi obiectivul axiologic fundamental al tuturor
disciplinelor socio-umane. Elevii iau cunoºtinþã de
valorile democraþiei în cadrul lecþiilor de istorie, educaþie
civicã, filozofie, politologie, Noi ºi legea etc., deoarece
nici un om nu se naºte un bun cetãþean, el devine astfel
prin educaþie ºi instruire.
Profesorii care predau disciplinele sus-numite
încearcã sã gãseascã cele mai bune mijloace de realizare
a scopurilor demersului didactic. Problema constã în
faptul cã noi, cadrele didactice, avem obiºnuinþa de a
vorbi despre valori, în cazul dat despre democraþie,
exclusiv în tonalitãþi festive, elucidînd mai mult
aspectele pozitive. Acestea devin ºi mai vizibile în
momentul în care abordãm tema democraþiei în formula

Democraþie versus Totalitarism. Drept exemple pot
servi conþinuturile din manualele de istorie ºi educaþie
civicã:
• Istorie universalã, cl. XII: Þãri democratice ºi
regimuri totalitare;
• Educaþie civicã, cl. IX: Democraþie sau
totalitarism?;
• Istorie universalã, cl. V: Atena ºi Sparta etc.
Aceastã opoziþie este frecventã, scoþînd în evidenþã
avantajele democraþiei, adicã parafrazînd: pe fundalul
unui negru pronunþat  un alb strãlucitor. Culoarea albã,
se ºtie, este rezultatul îmbinãrii întregului spectru de
culori. Cu alte cuvinte, guvernarea democraticã este poliaspectualã ºi ar fi bine ca anume diversitatea democraþiei
sã devinã subiect de discuþii ºi dezbateri în activitãþile
didactice pe aceastã temã.
Esenþa adevãratei democraþii constã în dezbaterea
publicã a problemelor sociale acute, modalitate care
constituie o componentã importantã în educaþia tinerilor
cetãþeni. Este necesar a crea condiþii adecvate, ca elevul
sã priveascã democraþia prin prisma opiniilor controversate, sã poatã formula întrebãri referitoare la problemele
social-politice care îl intereseazã ºi sã primeascã rãspunsuri sincere ºi argumentate. Numai aºa le putem dezvolta
elevilor gîndirea criticã ºi convingerea fermã cã
guvernarea democraticã este o valoare pentru societate.
Sã vedem cum poate fi realizat acest deziderat?
Cu certitudine, Cluburile de dezbateri ar fi foarte
eficiente în abordarea subiectului, însã Liga Naþionalã
de Dezbateri nu are o reþea dezvoltatã, care ar cuprinde
un numãr impunãtor de instituþii. De aceea, profesorului
de educaþie civicã îi revine misiunea de a selecta singur
metodele ºi tehnicile relevante. Unele dintre ele le vom
prezenta în continuare:
Disciplina: Educaþia civicã
Clasa a VII-a
Obiectivul de referinþã:
 sã-ºi formeze o atitudine criticã faþã de
evenimentele ºi fenomenele din viaþa socialã.
Tema: Democraþia  puterea majoritãþii
Lecþie de sintezã ºi evaluare
Tehnica: Graficul T
Materiale: postere ºi markere
Algoritmul utilizãrii:
• Împãrþiþi clasa în 4 grupuri.
• Distribuiþi posterele ºi markerele.
• Construiþi pe poster cîte un tabel cu douã coloane
simetrice.
Avantaje

Dezavantaje

• Elevii completeazã Graficul T, formulînd
avantajele ºi dezavantajele sistemului de
guvernare democratic.
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• Grupurile prezintã posterele.
• Colectaþi ºi notaþi pe tablã dezavantajele
identificate într-un Grafic T comun, reformulîndu-le ca probleme ale societãþii.
Probleme

Soluþii

• Elevii discutã în grup ºi propun soluþii pentru
rezolvarea problemelor.
• Elevii prezintã soluþiile identificate pentru fiecare
problemã în parte ºi selecteazã împreunã soluþia
optimã, care se fixeazã în Graficul T pe tablã.
Clasa a VIII-a
Obiectivul de referinþã:
 sã-ºi argumenteze opþiunile pentru anumite valori.
Tema: Principiile funcþionãrii unui stat democratic
Tehnica: Adoptã o poziþie!
Materiale: 4 foi A4 cu afirmaþiile: Pro, Contra,
Parþial de acord, Indeciºi
Algoritmul utilizãrii:
• Enunþaþi tema discuþiei: Democraþia este un
sistem perfect de guvernare ºi precizaþi locul în
clasã al grupurilor (Pro, Contra, Parþial de
acord, Indeciºi).
• Explicaþi ºi discutaþi regulile desfãºurãrii
activitãþii:
1. Vorbiþi pe rînd.
2. Ascultaþi-vã reciproc.
3. Aduceþi noi argumente ºi idei.
4. Nu declanºaþi dezbateri.
5. În orice moment puteþi sã vã schimbaþi poziþia.
Fiþi gata sã vã argumentaþi noua opþiune.
6. Ascultaþi atent argumentele colegilor ºi alegeþi-l
pe cel mai bun.

• Propuneþi elevilor sã se deplaseze în acea parte
a clasei care corespunde punctului lor de vedere
asupra problemei în cauzã.
• În mod aleator, rugaþi elevii sã-ºi argumenteze
punctul de vedere. Strãduiþi-vã sã lucraþi, pe cît
e posibil, cu toþi elevii.
• Dupã ce au fost expuse argumentele, întrebaþi elevii dacã nu ºi-au schimbat opinia, dacã vor sã
treacã de partea opusã. Doritorii trebuie sã-ºi
argumenteze noua viziune.
• Cereþi-le elevilor sã numeascã argumentele forte,
care i-au fãcut sã-ºi schimbe poziþia.
Clasa a IX-a
Obiectivul de referinþã:
 sã manifeste abilitãþi de dezbatere pe teme de
interes public
Tema: Democraþie sau totalitarism?
Tehnici: Careul cunoºtinþelor (Careul guvernãrii
democratice); Jocul de rol (Conferinþã de presã)
Materiale: copii ale Careului pentru elevi (foi A 4)
Algoritmul aplicãrii:
• Fiecãrui elev i se distribuie din timp cîte o copie
a Careului guvernãrii democratice pentru a
discuta cu pãrinþii, colegii problemele vizate ºi a
completa fiecare celulã cu rãspunsurile respective (varianta optimã  temã pentru acasã).
• Activitatea în clasã se va desfãºura sub forma
jocului de rol Conferinþa de presã.
• Elevii, prin tragere la sorþi, se vor împãrþi în parlamentari (10), care vor ocupa locurile din faþa clasei, ºi alte 3-4 grupuri, reprezentînd mass-media.
• Se vor oferi 5 min. pentru ca grupul parlamentarilor
ºi ziariºtii sã-ºi defineascã rolul (gruparea parlamentarã/partidul pe care îl va reprezenta; ziarul,
postul de radio sau de televiziune º. a.).

Careul guvernãrii democratice
1. Prezintã opoziþia
pericol pentru guvernãrile democratice?
5. Cum este încurajatã
responsabilitatea
civicã ºi participarea
fiecãrui cetãþean la
guvernare?
9. Existã acces la
informaþii cu caracter
economic?

2. Este acceptatã
libertatea dezbaterilor
publice?
6. Existã transparenþã în
guvernare?

10. Desfãºoarã organizaþiile obºteºti ºi
cele nonguvernamentale acþiuni orientate
spre democratizare?
13. Sînt identificate ºi
14. Sînt respectate
recunoscute public
principiile
problemele cu care se
democratice ale
confruntã democraþia?
constituþiei?

3. Sînt protejate
libertatea ºi drepturile
persoanei?
7. Ce tangenþe existã
între conducerea
majoritarã ºi
drepturile minoritãþii
politice?
11. Este acceptatã
educaþia civicã ca
element al
democratizãrii?

4. Cum este promovatã
ideea unei societãþi
prospere?
8. Ce tangenþe existã
între dreptul la
intimitate ºi dreptul la
informaþie?

15. Este acceptat
pluralismul politic?

16. Sînt garantate
alegerile libere ºi
corecte?

12. Sînt acceptate
recomandãrile
organizaþiilor
internaþionale?
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Sociologul John I. Patrick a stabilit, încã în 1967, cã
programele educaþionale ar avea o mare influenþã asupra
dezvoltãrii proceselor democratice, dacã s-ar realiza
într-o atmosferã de discuþii deschise a problemelor
sociale. Investigaþia subiectului a fost continuatã de
politologii Samuel Long ºi Ruth Long care au ajuns la
concluzia cã elevii participanþi la dezbaterile ºcolare
aveau opinii politice optimiste ºi se implicau activ în
viaþa societãþii.
Cercetãtorii din domeniu menþioneazã cã un element
important în realizarea ºi aplicarea tehnicilor ºi
metodelor de abordare controversatã este crearea unui
climat favorabil exprimãrii libere a ideilor ºi opiniilor.
Atunci cînd elevii pot discuta problemele social-politice
într-o atmosferã binevoitoare, aceasta influenþeazã
pozitiv asupra interesului lor faþã de politicã, dezvoltã
credinþa în funcþionalitatea hotãrîrilor guvernamentale,
încrederea în sine ºi în cei din jur (Hahn, Angell ºi
Tocci). S-a observat, de asemenea, ºi creºterea gradului
de toleranþã (Goldenson), a interesului faþã de problemele social-politice (Curtis ºi Shaver). Or, aceste
componente, bine puse la punct, contribuie la formarea
unui cetãþean cu o poziþie civicã activã.
Democraþia are atîtea forme, cîte þãri democratice
sînt în lume. Nu existã douã modele identice ale
democraþiei, tot aºa cum nu existã un model al
democraþiei perfecte. Orice sistem democratic este
perfectibil, dar absolut toate îi oferã cetãþeanului dreptul
la alegere ºi convingerea cã votul lui conteazã.
Misiunea educaþiei civice constã în a-i spune
viitorului cetãþean cã votul lui este mai puternic decît
glontele (A. Lincoln).
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• Profesorul are rol de moderator.
• Se stabilesc regulile ce trebuie respectate.
• Fiecare elev va utiliza pentru întrebãri/rãspunsuri
careul pregãtit acasã.
• Se va încuraja argumentarea rãspunsurilor.
• La final, fiecare grup de ziariºti va prezenta cîte
un articol de la conferinþa de presã (temã pentru
acasã).
• Parlamentarii vor prezenta programul de îmbunãtãþire a situaþiei socio-politice din þarã (temã pentru
acasã) (vezi tabelul de la pag. 34).
Existã o mulþime de motive ce justificã abordarea
unor probleme în cadrul discuþiilor la disciplinele socioumane. Ne vom limita doar la trei:
• Pregãtirea elevului pentru rolul de cetãþean într-o
societate democraticã pluralistã.
• Dezvoltarea gîndirii critice.
• Formarea abilitãþilor de comunicare interpersonalã.
A. Sarcina noastrã, ca profesori, constã în pregãtirea
tinerilor cetãþeni pentru confruntarea cu diverse
probleme. Cercetãtorul Fred M. Newmann
considerã cã: Sarcina principalã a cetãþenilor
într-o societate democraticã este de a discuta
esenþa bunãstãrii sociale ºi mijloacele atingerii ei.
De aceea, lecþiile de educaþie civicã trebuie sã
devinã laboratoare pentru experimentarea de
cãtre elevi a proceselor democratice.
B. Discuþiile ºi dezbaterile în jurul problemelor
social-politice reprezintã un mijloc de formare a
abilitãþilor de gîndire criticã. Elevii învaþã sã
formuleze ipoteze, sã selecteze argumente, sã
aprecieze opiniile. De asemenea, esenþa unei
probleme se percepe mai profund, dacã este
cunoscutã prin prisma unor pãreri controversate.
C. Participînd la discuþii, elevii îºi formeazã propria
concepþie despre lume ºi îºi dezvoltã abilitãþi de
comunicare interpersonalã: de a asculta, a convinge, a colabora cu ceilalþi membri ai echipei.
Dezbaterile bine argumentate educã toleranþã faþã
de diversitatea de opinii. Exersînd la lecþii,
elevilor li se oferã oportunitatea de a face schimb
de pãreri referitor la formele ºi rolul guvernãrii
statale.
Avînd o asemenea experienþã, viitoarea generaþie va
putea depãºi discrepanþa dintre scopurile democraþiei ºi
realitatea cu care se confruntã.
Cercetãrile efectuate în ultimii 25 de ani referitor la
aplicarea discuþiilor controversate la lecþiile de educaþie
civicã au demonstrat cã elevii:
• devin cetãþeni activi ºi responsabili;
• sînt mai toleranþi;
• manifestã interes faþã de politicã ºi guvernare;
• reflecteazã profund ºi critic asupra problemelor
sociale;
• acceptã o altã opinie.
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Dezbaterile ºi educarea
activismului civic

Serghei LÎSENCO
Coordonator, LNDP

Democratizarea societãþii, proces demarat la sfîrºitul
anilor 80, luînd amploare dupã declararea independenþei
Republicii Moldova, a solicitat noi abordãri în educarea
tinerei generaþii. În acest context, au fost binevenite
programele iniþiate de Fundaþia SOROS-Moldova, unul
dintre care  Dezbateri  integrîndu-se perfect în
spaþiul educaþional de la noi. În 1998, în baza programului, a fost fondatã organizaþia nonguvernamentalã
Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare (LNDP).
LNDP are cluburi în mai mult de 40 de localitãþi
(rurale ºi urbane) din republicã, care funcþioneazã, de
regulã, în cadrul liceelor, ºcolilor sau centrelor de creaþie
a copiilor. În fiecare an, mai bine de 1500 de copii cu
vîrste între 12 ºi 18 ani sînt instruiþi cum sã participe la
dezbateri publice, cum sã-ºi argumenteze propriul punct
de vedere, cum sã gîndeascã critic. Temele propuse sînt
actuale ºi strîns legate de problemele societãþii. Iatã
cîteva dintre acestea:
• Marile puteri trebuie sã decidã soarta þãrilor
mici?
• Stringenþa unor programe de eradicare a
sãrãciei
• Stoparea traficului de fiinþe umane trebuie sã
devinã o prioritate a statului
• Tinerii pot rezolva multe probleme ale
societãþii
• Bunãstarea societãþii poate fi obþinutã prin
conºtientizarea participãrii la alegeri a fiecãrui
cetãþean
• Sporirea mãsurilor de protecþie a drepturilor
copiilor este un imperativ.
Mulþi profesori, pe parcursul acestei perioade, au luat
cunoºtinþã de metodele utilizate în dezbateri ºi au folosit
cu succes respectiva formã de activitate în cadrul orelor
la diferite discipline. Alþii, chiar dacã recunosc avantajele
ei, încã nu o aplicã la clasã, fiind de pãrere cã:
1. Elevii nu ºtiu sã formuleze ºi sã prezinte
argumentat ideile proprii.
2. Dezbaterile dezorganizeazã clasa, provoacã
gãlãgie ºi le pot declanºa emoþii negative elevilor.
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3. Existã riscul ca la sfîrºitul dezbaterilor sã se
ajungã la o concluzie ce contravine anumitor
norme cu care ne-am obiºnuit.
4. Dezbaterile ar educa duplicitatea.
5. Nu sînt prevãzute ore speciale pentru dezbateri.
6. Manualele ºi materialele didactice prezintã doar
un punct de vedere, iar informaþiile adãugãtoare
sînt dificil de gãsit.
Dacã e sã analizãm atent aceste ºi alte obiecþii ale
profesorilor, putem lesne depista o atitudine moºtenitã
de la regimul totalitar ºi amplificatã de argumentul
vîrstei  neîncrederea faþã de copii ºi tineri. Îi acuzãm
pe tineri de lipsa responsabilitãþii ºi a iniþiativei, a interesului faþã de carte ºi, totodatã, menþinem condiþiile în
care asemenea calitãþi nu pot fi dezvoltate. Motivul rezidã, probabil, în faptul cã rar ne punem întrebarea: Care
este scopul ºi rostul educaþiei?. ªi, de cele mai dese ori,
în loc sã urmãrim formarea cetãþeanului, tindem sã atingem numai obiective intermediare, cum ar fi cunoaºterea
noþiunilor, faptelor, formulelor, regulilor sau principiilor
anumitor materii de studiu. Dacã dorim ca în final elevul
sã posede doar cunoºtinþe, atunci putem utiliza metodele
obiºnuite ce ne permit sã menþinem controlul ºi poziþia
de superioritate. Dacã însã urmãrim sã educãm cetãþeni
activi ºi responsabili, atunci ar trebui sã începem cu
schimbarea atitudinii profesorilor faþã de elevi.
Dezbaterile constituie un cadru ideal: aici, într-o luptã a
argumentelor, cîºtigã cel mai bun, indiferent de vîrstã sau
statut social. Aceste discuþii oferã participanþilor ºanse
egale de exprimare a propriului punct de vedere ºi te
învaþã sã vezi lumea în întregul ei spectru de culori.
Putem fi de acord cu faptul cã actualul sistem de
învãþãmînt, axat pe evaluarea cantitativã, nu favorizeazã
aplicarea dezbaterilor la lecþii. Acest lucru însã trebuie
interpretat nu doar ca un obstacol, ci ºi drept oportunitate
de a practica dezbaterile în afara orelor.
Termenul dezbateri comportã mai multe sensuri, de
aceea vom face cîteva precizãri referitor la specificul
dezbaterilor organizate de LNDP. Aceste dezbateri, pe
care le numim formale, se desfãºoarã conform unor
reguli stabilite, care reglementeazã obligaþiunile ºi
drepturile fiecãrui participant. Regulile unor modele sînt
fixe ºi uneori trebuie sã susþii un punct de vedere chiar
dacã nu corespunde propriei tale viziuni. Exerciþiul, la
prima vedere, straniu ºi în detrimentul personalitãþii, este
totuºi benefic, deoarece putem afla argumentele altor
poziþii asupra problemei date. Totodatã, dispare riscul ca
punctul de vedere sã repete stereotipurile existente în
societate. Drept rezultat, vom avea o persoanã care poate

analiza critic mai multe opinii ºi îºi susþine argumentat
poziþia  caracteristici necesare unui cetãþean într-o
societate democraticã.
Cunoºtinþele ºi abilitãþile obþinute în cadrul dezbaterilor le-au permis elevilor sã întreprindã acþiuni concrete,
iniþiind sau participînd la implementarea diferitelor
proiecte. Membrii cluburilor de dezbateri au devenit
formatori în cadrul unui proiect sub egida Centrului de
Prevenire a Traficului de Femei ºi a Asociaþiei Femeilor
de Carierã Juridicã, în colaborare cu LNDP, al cãrui scop
este informarea tinerilor despre cauzele traficului de fiinþe
umane, metodele folosite de traficanþi ºi mãsurile de
prevenire a fenomenului. Pe parcursul anului 2004, mai
mult de 90 de voluntari, membri ai cluburilor de dezbateri,
au organizat 367 de seminarii pentru tineri la care s-a
discutat problema datã ºi cãile de soluþionare a ei.
Un alt exemplu al implicãrii îl constituie realizarea
proiectului Spre o societate civilã prin dezbateri, elevii
propunînd circa 50 de idei pentru soluþionarea
problemelor locale, 38 dintre ele fiind folosite la iniþierea
unor miniproiecte. Membrii cluburilor de dezbateri din
Cimiºlia, Comrat, Tighina au pregãtit ºi desfãºurat
numeroase seminarii de informare pentru semenii lor
despre modul sãnãtos de viaþã. Debater-ii din Rîbniþa
i-au instruit pe colegii din clasele mai mici cum sã
organizeze discuþii, iar cei de la Glodeni au prezentat un
spectacol al teatrului de pãpuºi avînd ca tematicã
educaþia pentru sãnãtate. Multe cluburi (de la Criuleni,
ªoldãneºti, Strãºeni, Mihailovca, Vãsieni, Sagaidac, de
la Liceul Gheorghe Asachi din mun. Chiºinãu) au
cãutat sã-ºi împãrtãºeascã experienþa, sã organizeze
cluburi ºi în alte localitãþi. Elevii de la Liceul Teoretic
Gaudeamus au organizat concursul Ce? Unde?
Cînd? la care au participat 40 de echipe din mun.
Chiºinãu, iar membrii clubului Liceanul din or. Rezina
i-au convins pe demnitarii locali sã îmbunãtãþeascã
condiþiile de studii din Liceul Al. Puºkin.
Debater-ii, de asemenea, participã activ la
autoguvernarea ºcolii, în proiectele Parlamentul
copiilor ºi Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor.
Ne strãduim sã organizãm dezbaterile astfel încît sã
contribuim în mod direct la formarea activismului civic.
Actualmente, LNDP utilizeazã preponderent metoda
Policy, al cãrei scop este identificarea soluþiilor pentru
probleme concrete. Echipa Afirmatorii formuleazã
problema, argumenteazã importanþa acesteia ºi prezintã
un plan de rezolvare. Cealaltã echipã  Negatorii are
misiunea sã gãseascã punctele slabe în argumentarea
adversarilor sau sã demonstreze cã este o falsã problemã,
sau sã propunã o variantã optimã de soluþionare. Unul
din rezultatele notabile ale dezbaterilor Policy constã în
emiterea de soluþii reale pentru problemele locale.
Doritorii pot lua cunoºtinþã de modalitatea de organizare
a unor asemenea discuþii din manualul Dezbateri,
elaborat de experþii LNDP.

Pentru diriginþii care folosesc dezbaterile de la caz
la caz, propunem o variantã simplificatã, ce conþine:
formularea problemelor din societate, depistarea
cauzelor apariþiei acestora ºi a cãilor de soluþionare. La
organizarea dezbaterilor, care includ mai multe etape,
este important sã þinem cont de pregãtirea elevilor, de
natura problemei luate în discuþie, precum ºi de timpul
avut la dispoziþie.
Etapa I: Evidenþierea/formularea problemei
Identificaþi, prin Brainstorming, problemele existente în ºcoalã, localitate, apoi includeþi-le într-o listã a
prioritãþilor. Rugaþi elevii sã-ºi argumenteze poziþia,
apelînd la informaþii adãugãtoare, pe care le vor colecta
de la profesori, specialiºti în domeniu, pãrinþi. La finele
etapei, copiii vor alege o problemã pe care o considerã
cea mai importantã.
Etapa a II-a: Determinarea cauzelor apariþiei
problemei
Examinaþi împreunã cu elevii cauzele posibile ale
apariþiei problemei, notîndu-le pe foi sau fiºe. Elaboraþi
din aceste fiºe o schemã, o hartã a problemei, în mai
multe grupuri concomitent. Discutînd pe marginea
hãrþii, elevii vor înþelege mai bine legãtura ºi
interdependenþa cauzelor.
Etapa a III-a: Emiterea soluþiilor
Lucrînd în continuare în grupuri mici, elevii vor
rãspunde la 4 întrebãri:
 Ce trebuie schimbat?
 Cine va realiza schimbãrile?
 Cum se vor produce aceste schimbãri?
 De ce resurse avem nevoie?
Rãspunsurile vor fi bine argumentate.
Etapa a IV-a: Selectarea variantei optime de
rezolvare a problemei
Organizaþi dezbateri cu participarea grupurilor care
au diferite planuri de soluþionare a problemei. Echipa
Afirmatorii va încerca sã demonstreze cã are un plan
reuºit, iar Negatorii  sã determine punctele slabe în
argumentarea adversarilor, indicînd de ce planul nu poate
fi realizat în mod eficient.
Etapa a V-a: Rezolvarea problemei
În funcþie de natura problemei, pot fi propuse douã
variante de soluþionare:
1. Elevii formeazã un grup care se ocupã de
realizarea planului stabilit.
2. Elevii iniþiazã o masã rotundã, cu participarea
unor persoane ce ar putea rezolva problema
respectivã. Scopul este de a implica în dezbateri
pe cei invitaþi ºi de a-i convinge sã întreprindã
mãsuri concrete.
Încercaþi sã parcurgeþi toate etapele, fiind atenþi la
ideile emise de elevi. Aveþi încredere în ei ºi veþi observa
cum, pe parcurs, ei se schimbã: devin mai activi, mai
responsabili, îºi exprimã liber convingerile, adicã dau
dovadã de calitãþile unui adevãrat cetãþean.
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În urma acestei experienþe, veþi simþi, cu siguranþã,
dorinþa de a practica dezbaterile la un nivel profesionist.
Pentru informaþii ºi consultaþii vã puteþi adresa la sediul
LNDP (mun.Chiºinãu, str. Puºkin 16a) sau sã ne
contactaþi la tel. 228-365.
În continuare, vom face cîteva comentarii asupra
unor aspecte legate de dezbateri.
1. Cum activeazã cluburile de dezbateri?
ªedinþele clubului se desfãºoarã, de obicei, o datã pe
sãptãmînã cu o duratã de o orã. Dezbaterile sînt incluse
în orar cu statut de disciplinã opþionalã.
2. De la ce vîrstã elevii pot participa la dezbateri?
Majoritatea membrilor cluburilor de dezbateri sînt
elevi din clasele IX-XII, însã avem ºi copii de 12-13 ani
care vin la ºedinþe cu mare plãcere ºi participã de la egal
la egal cu cei mari.
3. Cum sînt proiectate orele de dezbateri?
LNDP a elaborat un curriculum pentru 2 ani de
studiu. Însã fiecare profesor poate stabili singur
prioritãþile, þinînd cont de condiþiile concrete (experienþa
elevilor, numãrul de ore prevãzut, profesionalismul
cadrului didactic etc.).
4. Ce materiale didactice se utilizeazã?
Experþii LNDP au adaptat materialele didactice din
Marea Britanie ºi SUA, elaborînd manualul Dezbateri
(în românã ºi rusã). Acesta, conceput în conformitate cu
curriculumul la disciplina datã, poate fi procurat sau luat
în arendã, în urma perfectãrii unui contract cu instituþia
de învãþãmînt. De asemenea, cluburile de dezbateri
beneficiazã de materiale informaþionale la temele luate
în discuþie.
5. Cine poate deveni conducãtor al clubului de
dezbateri?
De regulã, aceºtia sînt profesori de istorie, geografie,
biologie, chimie, muzicã etc. Cerinþele faþã de traineri
sînt urmãtoarele: sã fie deschiºi pentru schimbare ºi
instruire permanentã, sã menþinã relaþii democratice cu
elevii.
6. Cum sînt susþinuþi conducãtorii cluburilor de
dezbateri?
LNDP organizeazã anual cel puþin trei seminarii de
perfecþionare, în cadrul cãrora profesorii iau cunoºtinþã
de noile metode de desfãºurare a dezbaterilor, îºi
împãrtãºesc experienþa. De asemenea, ei pot participa la
seminariile organizate de International Debate Education Association (IDEA).
Voi încheia articolul prezentînd cîteva opinii ale
persoanelor care au trecut prin ºcoala dezbaterilor ºi au
devenit cetãþeni activi.
Una dintre abilitãþile formate graþie participãrii în
cadrul programului de dezbateri este cea de a identifica
problemele importante ale comunitãþii ºi a gãsi
modalitãþi de soluþionare a lor.
De obicei, atunci cînd o discuþie ajunge în impas, nu
putem depãºi aceastã barierã, deoarece nu putem vedea

lucrurile ºi din perspectiva celuilalt. Or, dezbaterile
educã anume acest lucru.
Cluburile de dezbateri reprezintã una dintre cele mai
importante comunitãþi de copii ºi tineri create în ultimii
10 ani în Republica Moldova.
Eugen FURCULIÞÃ
Principala problemã a societãþii noastre þine de
mentalitate. Adevãrul e cã oamenii de rînd nu cred cã ar
putea schimba ceva spre bine. Poate sunã banal, dar nouã
ne lipseºte comunicarea. Dacã problemele cu care se
confruntã societatea noastrã ar fi discutate, am face
primul pas spre schimbare.
Dezbaterile dau naºtere responsabilitãþii faþã de
situaþia în care ne aflãm, contribuie la afirmarea viitorilor
lideri capabili a soluþiona problemele comunitare.
Cert este cã avem nevoie de o culturã a comunicãrii,
o culturã a conlucrãrii, dezbaterile fiind un exerciþiu care
formeazã eficient aceste abilitãþi.
Sergiu CIBOTARU
Un cetãþean cu adevãrat activ ar trebui sã posede o
serie de calitãþi care sã justifice aceastã categorisire nu
doar declarativ. Pentru a-ºi putea valorifica la maximum
calitatea de cetãþean activ, el trebuie sã fie inteligent, cu
spirit critic ºi sã manifeste iniþiativã.
Desigur, dezvoltarea acestor abilitãþi sau, dacã vreþi,
capacitãþi necesitã o muncã enormã asupra personalitãþii.
Un model eficient în aceastã direcþie, pentru mine ºi
pentru mulþi prieteni de-ai mei, îl constituie dezbaterile.
Experienþa dezbaterilor eu o numesc, cu multã convingere, upgrade al personalitãþii, cu toate implicaþiile
acestuia  social, cultural, politic, comprehensiv º.a.m.d.
De aceea, pot afirma cu certitudine cã ºcoala
dezbaterilor este a celor ce doresc sã fie utili societãþii.
Argumentul nostru este simplu: Sînt un cetãþean activ
deoarece sînt debater! ºi viceversa: Sînt debater
deoarece sînt un cetãþean activ!.
Sergiu RUSU,
student, USM
Fiecare om este o parte a maºinãriei sociale. Existenþa, imaginea ºi opinia lui depind în totalitate de
puterea sa de convingere. În momentul naºterii toþi
sîntem egali, dar cu timpul observãm diferenþierea care
se produce între oameni. Cred cã totul constã în îndrãznealã ºi, bineînþeles, în dorinþa umanã de autorealizare.
Dezbaterile sînt una dintre cele mai simple cãi de a trezi
aceastã îndrãznealã, dorinþa de a participa la competiþia
vieþii ºi, respectiv, de a cîºtiga cursa.
Încearcã, cãci nu ai nimic de pierdut!.
Ion GANEA,
student, USM
Traducere: Dan BOGDEA
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Pregãtirea familiei pentru
exercitarea funcþiei educative

Aliona TEUTU
Liceul Gheorghe Asachi, mun. Chiºinãu

Permanenþã istoricã ºi obiect al multor controverse,
acþiunea educativã a familiei reprezintã nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, în
sensul cã toate celelalte instituþii depind de influenþa
acesteia, precum afirmã W. Goode.
În acelaºi timp, P. Petroman ºi S. Curuþiu subliniazã
diferenþele dintre metodologia educaþiei ºcolare ºi cea
a educaþiei adulþilor (pãrinþilor), opinînd cã în cazul
pãrinþilor nu este obligatorie.
Modelînd tehnologiile menite sã sprijine pregãtirea
familiei pentru exercitarea funcþiei sale educative, vom
direcþiona acþiunile noastre în vederea creºterii
conºtiinþei pãrinþilor ºi a utilizãrii maxime a aptitudinilor
lor. Educaþia parentalã îºi concentreazã astfel
preocupãrile pe domeniul cognitiv ºi pe sarcinile ºi
faptele educative ale pãrinþilor.
Obiectivul unei tehnologii aplicate în acest sens nu
vizeazã schimbarea de comportament particular sau
schimbarea unei structuri definite, ci încearcã sã le
dezvolte tuturor membrilor colectivului de pãrinþi
competenþele ºi abilitãþile.
Propunem în continuare cîteva modele de activitãþi
ale educaþiei parentale elaborate pentru ºi împreunã cu
pãrinþii în scopul îmbunãtãþirii relaþiei ºcoalã-pãrinþi.
Pentru construirea unei strategii de educaþie a
pãrinþilor am utilizat modele cunoscute: proiectul Depart, programul de deprinderi parentale Richard R.
Abidin ºi programul Portage.

Cel mai elocvent, credem, este modelul Depart, bazat
pe cinci axe principale de intervenþie, care au în vedere:
dezvoltarea cognitivã, stimularea limbajului, dezvoltarea
socio-afectivã, stimularea creativitãþii, programe de
educaþie parentalã.
Modelul Depart þinteºte atingerea urmãtoarelor
obiective:
• dezvoltarea potenþialului cognitiv, de limbaj,
afectiv al persoanei (copilului sau adultului);
• conºtientizarea de cãtre pãrinþi a rolului lor
educativ;
• optimizarea practicilor educaþionale în familie;
• susþinerea familiilor sã-ºi exprime propriul
dinamism cultural;
• stabilirea continuitãþii educative între principalele medii de viaþã ale copilului: familie ºi ºcoalã.
Acþiunile ºi instrumentele folosite în fiecare axã
determinã dimensiunile programului ºi se interfereazã
pentru obþinerea rezultatelor scontate.
Axa 1. Dezvoltarea cognitivã
Pentru a favoriza dezvoltarea copilului este necesar
a spori abilitãþile lui cognitive, de limbaj ºi relaþionale.
Acest lucru este posibil prin intermediul activitãþilor
educative cu pãrinþii care sînt în acelaºi timp ludice ºi
didactice ºi se pot raporta la contexte variate.
Axa 2. Stimularea limbajului
În acest sens, este binevenitã participarea pãrinþilor
la crearea de poveºti destinate copilului. S-a constatat
cã pãrinþii copiilor cu dificultãþi în stãpînirea limbajului
scris au avut, la rîndul lor, astfel de probleme. De aceea,
se considerã cã familiarizarea pãrinþilor cu actul de
scriere ºi citire duce la ameliorarea achiziþiilor obþinute
de copil privind limbajul scris.
Prin implicarea componentei afective, adusã de
pãrinþi, se dã un impuls pozitiv activitãþii de însuºire a
limbajului scris, se valorificã capacitãþile copilului dar
ºi ale adultului.
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Demersul are opt etape:
a. pãrintele este invitat sã alcãtuiascã o poveste ºi
sã i-o spunã copilului;
b. moderatorul (învãþãtorul) înregistreazã lucrul
efectuat de pãrinte;
c. textul transcris este propus ºi altor pãrinþi, pentru
a fi citit copiilor lor;
d. se discutã în grup reacþiile copiilor în timpul lecturii, ceea ce permite analiza strategiilor folosite
de fiecare pãrinte pentru a stimula copilul sã
înveþe;
e. în funcþie de reacþii, povestea este modificatã
pentru a corespunde nivelului de înþelegere a
copiilor;
f. dupã ce a fost modificatã, corectatã ca stil ºi
ortografie, eventual ilustratã de pãrinþi sau copii,
povestea poate fi multiplicatã;
g. este distribuitã pãrinþilor;
h. poveºtile astfel alcãtuite constituie niºte modele
pentru pãrinþii care pot deveni, de ce nu, scriitori
pentru copii.
Avantajul primordial pentru copil este modelul
adultului, limbajul fiindu-i familiar, iar învãþarea
propriu-zisã avînd loc într-un climat pozitiv, stimulativ,
favorabil.
Adultul gãseºte, astfel, un mijloc de expresie ºi de
valorizare a propriei culturi, identitãþi, capacitãþi de creaþie. Folosind în clasã poveºtile create de pãrinþi, se realizeazã continuitatea între educaþia familialã ºi cea ºcolarã.
Axa 3. Dezvoltarea socio-afectivã
Aceastã axã vizeazã, în principal, activitatea
pãrinþilor în grup mic. Instrumentul folosit este tehnica
incidentelor critice care implicã o metodã de lucru
plurireferenþialã. Grupul pune întrebãri ºi încearcã sã
rãspundã la ele. Opiniile emise constituie nivelul
referenþial la care se raporteazã fiecare membru. Tehnica
are ca suport o imagine (fotografie, desen, diapozitiv)
sau relatarea unui eveniment asupra cãruia grupul este
invitat sã discute.
Axa 4. Stimularea creativitãþii
Aceastã axã, deºi importantã, este neglijatã, de
obicei, de programele de intervenþie. Dezvoltarea
capacitãþilor creative este absolut necesarã în procesul
de schimbare. Punînd copiii ºi adulþii în situaþia de a crea
ºi valorizînd produsele lor, se poate rupe cercul vicios
al experienþelor negative care dã persoanelor sentimentul
de inferioritate.
Este binevenitã organizarea atelierelor de creaþie cu
pãrinþii în care sã se exerseze:
• exprimãrile verbale: joc de rol, piese de teatru etc.
• exprimãrile scrise: alcãtuire de poveºti, povestiri,
redactare de jurnal, a unui buletin de informare
a pãrinþilor etc.
• exprimãri manuale: arte plastice, modelaj,
confecþionare de jucãrii, marionete, tricotaje etc.

• exprimãri corporale: dans, pantomimã, joc de
mimicã etc.
Utilizarea acestor modalitãþi asigurã persoanelor
implicate o autonomie mai mare, respectul de sine,
percepþii diferite asupra mediului de dezvoltare,
diminuarea sentimentului de inferioritate. În acest sens,
schimbarea se concretizeazã asupra transferului noilor
practici creative la nivelul familiei, fapt ce consolideazã
ºi relaþiile intrafamiliale.
Axa 5. Programele de educaþie parentalã
Programul nostru se referã la atitudinile educative ale
pãrinþilor.
Sînt propuse 36 de situaþii pe care, comentîndu-le,
pãrintele obþine, sub formã graficã, profilul sãu educativ
analizat dupã 4 dimensiuni bipolare:
• toleranþã  restricþie;
• detaºare  angajare;
• acceptare  respingere;
• încredere  neîncredere.
Avantajul constã în prezentarea rapidã ºi concretã,
prin redarea graficã a viziunii pe care o are pãrintele
despre copilul lui, conform celor 4 factori prealabil
fixaþi.
Pãrinþii au nevoie de un îndemn care poate fi valabil
pentru toþi, în orice program mai mult sau mai puþin
structurat: Începe ziua. Tu eºti cel mai important
profesor al copilului tãu, iar aceastã carte te ajutã sã
desfãºori activitatea zilnicã. Foloseºte timpul liber cu
copilul tãu, introducînd în interacþiunile voastre fireºti
de fiecare zi activitãþi de învãþare.
Programul Portage este interesant ºi pentru cã oferã
pãrinþilor sfaturi, stimulîndu-i în a deveni pentru copiii
lor adevãraþi profesori:
• realizînd acasã un program de educaþie;
• ºtiind cum sã atenueze comportamentele greºite;
• învãþînd cum sã foloseascã ambianþa ºi materialele
de acasã pentru a dezvolta personalitatea copilului;
• susþinînd copilul sã aleagã activitãþi necesare ºi
sã se joace în acelaºi timp;
• fixînd obiective de dezvoltare în planul zilnic al
familiei.
De exemplu, pãrintele este învãþat sã încurajeze
copilul prin forme care i-ar face acestuia plãcere: activitãþi speciale (vizionarea TV, utilizarea jucãriilor
preferate, joaca afarã), vorbe de încurajare (nemaipomenit, îmi place ce faci, ai rezolvat corect),
însemne (insigne ºi steluþe, imaginea unei feþe fericite),
atenþie sporitã (îmbrãþiºare, aprobare, surîs), mîncare
(suc, cereale, prãjituri).
În manierã colegialã, prieteneascã, ne-am propus
iniþierea adulþilor din ªcoala pãrinþilor în aspectele considerate lacunare: competenþa de a-ºi asculta copilul, de
a-l îndruma ºi susþine, de a-i stimula (a întãri) abilitãþile
ºi tendinþele pozitive. De asemenea, am resimþit stringent necesitatea motivãrii pãrinþilor pentru adoptarea
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unei atitudini serioase faþã de studii, faþã de influenþa lor
asupra traseului propriei deveniri a fiului (fiicei).
Urmãtoarea etapã a programului nostru de acþiuni a
constat în trasarea unor sarcini comune (pãrinþi-profesor,
pãrinþi-copil) în formarea de abilitãþi ºi competenþe
indispensabile unei personalitãþi, indiferent de vîrstã ºi
domeniu: de a argumenta, de a deduce, de a exprima o
atitudine aprobatoare sau dezaprobatoare, de a susþine
o discuþie, de a elabora un proiect de acþiuni, de a solicita
ajutor, de a reacþiona prompt etc.
Dezvoltarea competenþei de a comunica eficient a
devenit un obiectiv fundamental al programului, reieºind
din specificul ariei noastre lingvistice. De aceea, ne-am
propus:
• îmbogãþirea limbajului pãrinþilor prin activitãþi
variate;
• cultivarea preciziei limbajului, atît sub aspect
formal (pronunþia corectã a cuvintelor) cît ºi sub
cel al conþinutului, prin utilizarea curentã a
dicþionarelor ºi enciclopediilor;
• formarea capacitãþii de adaptare a limbajului
adulþilor la fiecare domeniu al cunoaºterii ºi comunicãrii (matematicã, literaturã, ºtiinþe etc.), la
interlocutor;
• cultivarea atitudinii critice  faþã de propriul
limbaj ºi faþã de limbajul elevilor  ca element
motivaþional pentru optimizarea propriei capacitãþi de comunicare.
Un loc aparte în sistemul de obiective ale ªcolii
pãrintelui revine educaþiei pentru drepturile omului ºi
educaþiei pentru democraþie. Acordînd atenþie componentei cognitive, dimensiunilor afectivã ºi atitudinalã,
am plasat, de comun acord, accentul pe învãþarea
toleranþei prin proiectarea urmãtoarelor acþiuni:
 crearea în clasã a unei atmosfere favorabile
respectãrii drepturilor fundamentale;
 elaborarea unui regulament al clasei, care sã
cuprindã drepturi ºi responsabilitãþi, astfel încît
fiecare elev sã se simtã în siguranþã. Respectivul
exerciþiu oferã urmãtorul avantaj: regulile nu mai
sînt percepute ca exterioare ºi constrîngãtoare, ci
sînt construite chiar de copii ºi pãrinþi ºi, în
consecinþã, educã responsabilitatea faþã de
respectarea acestora.
Interacþiunea cu copiii solicitã un set de strategii
bazate pe cunoºtinþe privind dezvoltarea acestora ºi a
abilitãþilor interpersonale. Capacitãþile ºi atitudinile care
faciliteazã comunicarea dintre adult ºi copil sînt
urmãtoarele:
 rãspunsul empatic;
 acceptarea pozitivã necondiþionatã;
 autenticitatea/congruenþa;
 ascultarea activã;
 capacitatea de a ajuta în rezolvarea problemelor
sau gestionarea crizei.

În acest sens, sînt recomandabile urmãtoarele
strategii generale utile pentru o interacþiune eficace:
1. Ocupãm o poziþie pentru a fi la acelaºi nivel cu
copilul (ne aºezãm pe covor sau pe un scaun mic).
2. Folosim un limbaj adecvat vîrstei copilului (joc,
istorioare, muzicã etc.).
3. Tratãm copilul într-o manierã individualã, cît mai
potrivitã (reacþionãm prompt la necesitãþile lui;
sîntem atenþi la gîndurile, interesele, dorinþele lui;
oferim mici cadouri).
4. Sã fim demni de încredere (sîntem sinceri, nu facem
promisiuni gratuite, asigurãm confidenþialitatea).
5. Creãm un mediu securizat atît fizic cît ºi psihologic.
Metodele ºi procedeele aplicate în pregãtirea
pãrinþilor sînt similare cu cele folosite în predareaînvãþarea disciplinelor de învãþãmînt. Totuºi, în unele
cazuri, acestea au fost utilizate în raport cu genul
activitãþii desfãºurate: Conversaþia sau Dezbaterea,
Exemplul, Exerciþiul, Aprobarea, Dezaprobarea; Asaltul
de idei, Observaþia, Studiul de caz, Convingerea,
Demonstraþia, Stimularea, Modelarea, Jocul de rol;
Expunerea, Explicaþia, Povestirea, Prelegerea cu
oponent; Problematizarea etc.
Alte metode ce au contribuit la antrenarea pãrinþilor
în programul de educaþie sînt:
• observarea ºi discutarea în grupuri mici a
comportamentelor parentale cotidiene ºi
particulare, în situaþii deosebite;
• informarea asupra activitãþilor ºi dezvoltãrii
copilului, asupra problemelor care pot interveni,
prezentate în forme didactice ºi ludice;
• aplicarea tehnicilor autoscopiei;
• crearea de poveºti pentru copii, pornind de la
propria experienþã;
• aplicarea tehnicilor incidentelor critice;
• atelierul de creaþie.
Într-o atmosferã de lucru destinsã, relaxantã, ce a
motivat participarea pãrinþilor în activitãþile propuse, am
recurs la atragerea lor în rol de parteneri activi ai
procesului de instruire/autoinstruire. În acest scop, s-au
aplicat urmãtoarele modalitãþi:
• oferim pãrinþilor explicaþii despre activitãþile din
ºcoalã;
• folosim o primã etapã pentru a-i cunoaºte individual pe pãrinþi, ascultîndu-le ºi demonstrîndule cã avem încredere în ei ºi cã le respectãm
familia;
• împãrtãºim pãrinþilor ce facem ºi de ce, oferim
exemple concrete;
• fotografiem ºi filmãm activitãþile, pãstrãm produsele copiilor pentru a le prezenta pãrinþilor;
• expunem programul zilnic care sã includã temele
de conþinut, evenimentele, activitãþile integrate.
Tipãrim acest program într-o publicaþie pentru
pãrinþi (broºurã);
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• realizãm o micã bibliotecã cu broºuri, casete ºi
fotografii care sã ilustreze problemele ºcolii ºi
activitãþile desfãºurate cu elevii, tehnicile de
predare-învãþare pe care le putem oferi pãrinþilor;
• familiarizãm pãrinþii cu structura programului
educativ, vãzut ca parte a unui lanþ de activitãþi,
al cãror scop este dezvoltarea copilului lor;
• stabilim ºi planificãm, de comun acord,
participarea pãrinþilor la activitãþile organizate
pentru ei, dar ºi la cele ºcolare;
• desfãºurãm activitãþi comune cu pãrinþii, personalul ºcolii ºi profesorii (cursuri de înþelegere a
dezvoltãrii copilului);
• proiectãm întîlniri ale profesorilor cu pãrinþii
pentru a discuta obiectivele din curriculumul
ºcolar, activitãþile, responsabilitãþile educative,
nivelurile de dezvoltare etc.;
• pregãtim un grup de pãrinþi care sã devinã
promotori ºi susþinãtori ai ideilor programului.
O altã formã de sprijinire a pãrinþilor a constituit-o
crearea unui Centru de resurse pentru pãrinþi, avînd
drept scop organizarea activitãþilor de implicare, informare, educare, consiliere, orientare ºi de voluntariat.
În lipsa unor astfel de centre în instituþiile de învãþãmînt ale republicii noastre, am considerat necesar
instituirea unei mici biblioteci în care sã fie expuse cãrþi,
broºuri, materiale despre educaþie ce îi pot interesa pe
pãrinþi, jocuri ºi jucãrii model pentru elevi, desene ºi
lucrãri efectuate de copii, programul educativ, orarul
zilnic ºi trimestrial, manuale alternative, casete cu
experienþe de învãþare ale copiilor sau alte exemple de
practici educaþionale etc.

Tipurile de activitãþi desfãºurate au fost variate:
• cu implicarea unui singur pãrinte, a cîtorva ºi a
unui grup mare, în funcþie de obiectivele
urmãrite;
• am constituit ªcoala pãrinþilor;
• am sãrbãtorit împreunã cu pãrinþii anumite
evenimente, zile de naºtere, Ziua ºcolii, Ziua
pãrinþilor, Ziua uºilor deschise etc.
Activitãþile au fost proiectate ºi gîndite în prealabil,
cu excepþia discuþiilor pe marginea diferitelor probleme
curente, pãrinþii fiind consideraþi parteneri ºi beneficiari
ai programului educativ.
În calitate de suport de curs, au fost folosite broºuri
educative, conspecte de reper, rezumate etc., expuse întrun limbaj simplu, clar ºi concis, cu o tematicã foarte
variatã.
Activitãþile planificate s-au desfãºurat dupã un program stabilit împreunã cu comitetul de pãrinþi. Lucrînd
în mod individual sau în grup, la etapa urmãtoare pãrinþii
au preluat o parte din sarcini.
Experienþa acumulatã în urma aplicãrii mai multor
modele de intervenþie educativã a determinat dezvoltarea, concretizarea ºi validarea variantei adecvate de
proiectare ºi realizare a instruirii pãrinþilor.
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Comunicarea pedagogicã
realizare a altora. Aceastã contradicþie apare destul de
frecvent, în special, la tinerii profesori care, venind în
ºcoalã, încearcã sã se impunã, unii continuînd sã facã acest
lucru ºi ulterior, în detrimentul altora ºi anume a copiilor.
Grafic aceste contradicþii se prezintã în felul urmãtor:
Realizare
Liuba CRISTEA

Comunicarea dintre profesor ºi elev constituie
temelia procesului pedagogic prin care se desfãºoarã
transferul valorilor ºi normelor culturale. Comunicarea
este, de asemenea, un spaþiu specific în care profesorul
ºi elevul îºi manifestã individualitatea, în care se produce
autorealizarea ºi dezvoltarea personalitãþii. În acelaºi
timp, comunicarea rãmîne una dintre cele mai complicate problemele ale ºcolii, dar ºi una din rezervele de
consolidare a competenþelor profesionale ale cadrului
didactic ºi de perfecþionare a procesului educativ.
Aºadar, comunicarea pedagogicã este un spaþiu
organizat, în care are loc interacþiunea subiecþilor
implicaþi, fiecare profesor fiind purtãtorul unor mijloace
ºi instrumente personalizate de stabilire a unor relaþii
eficiente.
În ºcolile noastre, asupra modalitãþilor de comunicare, pe lîngã aspectele individuale, influenþeazã direct
douã mari contradicþii. Prima se manifestã în misiunea
ºcolii, care constã, pe de o parte, în a transmite ºi reproduce norme, modele, cunoºtinþe ºi practici ale înaintaºilor noºtri ºi, pe de altã parte, în dezvoltarea, cãutarea
ºi experimentarea noilor norme ºi modele cît ºi
achiziþionarea noilor practici de viaþã. Cu alte cuvinte,
contradicþia se exprimã în dilema: ºcoala este un muzeu
sau un teren experimental?
În viziunea noastrã, în perioada unei relative
stabilitãþi a societãþii predominã cel dintîi punct de
vedere, iar în epocile marilor zguduiri sociale, în primplan apare cel de-al doilea. Desigur, este foarte complicat
sã creãm ziua de mîine doar în baza experienþei zilei de
azi, pe de altã parte, în lipsa trecutului, nu putem întrevedea viitorul.
A doua contradicþie este generatã de interacþiunea unor
opinii care se exclud reciproc: Orice s-ar întîmpla,
profesorul are întotdeauna dreptate, fiindcã de partea lui
sînt cunoºtinþele, experienþa ºi vîrsta ºi Orice s-ar
întîmpla, profesorul este întotdeauna vinovat, fiindcã de
partea lui sînt cunoºtinþele, experienþa ºi vîrsta. Dilema
datã îi determinã uneori pe profesori sã oscileze între
necesitatea propriei realizãri ºi crearea posibilitãþilor de

Celãlalt

Eu
Insucces

Comunicarea pedagogicã depinde, în mare mãsurã,
de aspectele social-psihologice ale locului ºi rolului
cadrului didactic în comunitatea profesionalã cît ºi de
opinia acestuia despre locul ºi rolul lui. Astfel, se
profileazã alte elemente: Al nostru ºi Strãin,
colectivele pedagogice îi acceptã sau îi resping,
reieºind din atitudinea profesorului privind normele de
grup, valorile, iar uneori ºi stereotipurile. O altã faþetã
ar fi determinatã de axa Profesionist ºi Diletant, care
reflectã, de fapt, opinia publicã despre un pedagog
desãvîrºit. Modelul profesionistului diferã de la o epocã
la alta, astãzi fiind dificil sã descrii întocmai calitãþile
unui profesor etalon. Grafic, aceste caracteristici se
prezintã astfel:
Al nostru
Diletant

Profesionist
Strãin

Aceste delimitãri ne conduc spre opt stiluri de
comunicare pedagogicã.
Stilul inabordabil. Este caracteristic profesorilorsimpli funcþionari, pentru care nu prezintã interes nici
opinia colegilor, nici cea a elevilor. În concepþia lor,
ºcoala este un loc în care au ajuns din întîmplare. Practic,
nu comunicã cu elevii, dar, totodatã, nu vor sã-ºi
complice relaþiile cu administraþia, fãcînd pur ºi simplu
ceea ce trebuie sã facã.
Stilul conflictual. Promotorii acestui stil sînt uºor de
recunoscut. Atunci cînd vorbesc despre activitatea lor,
discursul se axeazã pe ideea: cu fiecare an în ºcoalã se
lucreazã tot mai greu, iar copiii devin tot mai dificili.
Sînt superficiali, solicitã frecvent sancþiuni pentru elevi
ºi colegi, deseori îi apreciazã negativ. Sînt foarte aproape
de cei inabordabili, dar pentru ei ºcoala reprezintã o
valoare ºi încearcã sã obþinã recunoaºterea administraþiei
ºi a colegilor, deºi în colectiv se simt strãini.
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Stilul îngãduitor. Neamestecul ºi superficialitatea
caracterizeazã acest stil, care derivã din neîncrederea în
propriile forþe ºi eschivarea de la comunicarea directã
cu elevii. Aceºti profesori se bucurã de simpatia elevilor,
deoarece construiesc relaþii neformale cu ei, le acordã
prea multã libertate, fãrã a þine cont de responsabilitãþi
ºi sînt de multe ori în opoziþie cu administraþia.
Stilul autoritar. Profesorii sînt duri ºi au o viziune
proprie asupra lucrurilor. Comunicarea cu ei, de obicei,
este dificilã, din cauza poziþiei autoritare pe care o
manifestã în permanenþã. Sînt consecvenþi, ordonaþi ºi
pedanþi. Pe birou întotdeauna este regulã, iar în clasele
lor nu existã probleme de disciplinã. Experienþa,
consecvenþa ºi voinþa le asigurã victoria în relaþiile
profesor-elev, tinzînd sã se simtã mereu învingãtori.
Dar, adeseori, elevul, fiind nevoit sã se conformeze ºi
sã plece capul, rãspunzînd ce trebuie, crede, de fapt,
altceva.
Stil de sacrificiu. Profesorii cu un astfel de stil îºi
consumã energia sufleteascã pentru soluþionarea
problemelor elevilor. Sînt emotivi, impulsivi, dar se
gîndesc mai mult la elevi decît la ei înºiºi. Reflecteazã
puþin asupra activitãþii lor, de aceea nu-ºi ridicã nivelul
de pregãtire profesionalã. În clasele primare ei sînt
stimaþi atît de copii cît ºi de pãrinþi, dar elevii din clasele
superioare îi trateazã cu indulgenþã.
Stilul manipulator. Pedagogii ce promoveazã astfel
de relaþii cu elevii sînt consideraþi profesioniºti. Ei
lucreazã pentru rezultat, ºtiu ce vor ºi abordeazã fiecare
copil în corespundere cu particularitãþile lui individuale.
Manipulatorii aplicã în mod original diverse tehnici,
procedee, forme de organizare. Dupã comunicarea cu ei,
elevii ies de la lecþie epuizaþi. Dacã nu le reuºeºte ceva,
îi învinovãþesc, de obicei, pe colegi.
Stilul procesual. Profesorii ce þin de acest stil sînt
preocupaþi preponderent de disciplina pe care o predau,
de procesul cunoaºterii reflectat în obiectul de studiu.
Pentru ei conteazã nu ce spun, ci cum spun; acordã

importanþã activitãþii cu elevii, discutînd cu ei de la egal
la egal. Mulþi elevi îi considerã ca fiind profesori buni.
Cel mai eficient însã este stilul dialogului.
Profesorul ºi elevul reuºesc sã stabileascã relaþii propice
învãþãrii  relaþii de dialog. Interesul, surpriza,
necunoscutul conduc la depãºirea stereotipurilor ºi la
crearea unei atmosfere de studiu adecvate.
Trebuie sã înþelegem cã îi putem educa pe alþii numai
educîndu-ne pe noi înºine, altfel spus, educãm ºi
comunicãm mai mult prin felul de a fi, decît prin ceea
ce spunem.
Ce se cuvine sã cunoascã un profesor care iniþiazã o
relaþie de dialog cu elevii sãi? Dialogul este conexiunea
cu necunoscutul, cu un rezultat neºtiut dinainte. Dialogul
este cãutarea; distrugerea limitelor ºi stereotipurilor,
unitate ºi, în acelaºi timp, confruntare; este dialectica
relaþiilor: EU-TU-EL-NOI-VOI-EI. Dialogul este
posibil cu ai noºtri ºi cu strãinii, fiind calea de
cunoaºtere a sinelui, a celor din jurul tãu ºi a lumii.
Profesorul trebuie sã înveþe a asculta fiecare elev în
aºa fel încît sã-l ajute sã se cunoascã pe sine, sã-ºi asume
responsabilitatea pentru deciziile luate. Sã încetãm sã
judecãm elevul. Sã-l acceptãm aºa cum este. Sã încetãm
sã-l manipulãm, sã gîndim una, sã vorbim alta ºi sã
facem cu totul altceva.
Promovarea relaþiilor de dialog presupune ca noi,
profesorii, sã tindem a soluþiona probleme importante
pentru toþi actanþii educaþionali. Sã cãutãm împreunã
rãspunsuri la întrebãrile pe care le pune viaþa în fiecare
zi.
REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. ªoitu, L., Comunicare ºi educaþie, Iaºi, 1996.
2. Cornelius, H., ªtiinþa rezolvãrii conflictelor,
Bucureºti, 1996.
3. Òîëñòîé, Ë. Í., Ïåäàãîãè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ, Ì.,
1989.
4. Ïîðøíåâ, Á. Ô., Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ
èñòîðèè, Ì., 1979.

COMUNICAREA PEDAGOGICÃ

46

RUBRICA EDUCATORULUI

Pentru prima datã, se anunþã un program de formare destinat diriginþilor
PSIHOPEDAGOGIA RELAÞIILOR INTERPERSONALE. EDUCAÞIE PENTRU TOLERANÞÃ
Cursurile de perfecþionare vor fi oferite gratis în cadrul proiectului Toleranþã ºi Integrare Socialã. Informare
ºi Formare, sprijinit de Fundaþia SOROS-Moldova.
Pot candida:
• ºefi ai cabinetelor metodice raionale ºi municipale;
• metodiºti/inspectori responsabili de activitatea diriginþilor;
• directori adjuncþi pentru educaþie în gimnazii ºi licee;
• diriginþi din învãþãmîntul preuniversitar.
Ca rezultat al participãrii în proiect, cadrele didactice:
 îºi vor putea evalua gradul propriu de toleranþã/intoleranþã;
 îºi vor forma abilitãþi de educare a toleranþei la nivel interpersonal, social, interetnic etc. în familie, ºcoalã
ºi comunitate;
 vor obþine instrumente utile pentru eficientizarea activitãþii dirigintelui;
 vor însuºi diverse tehnici educaþionale interactive  toate incluse într-un modul psihopedagogic consistent
ºi certificate printr-un document, valabil în procesul de atestare profesionalã.
Pentru a beneficia de 3 zile de cursuri ºi o zi de evaluare (follow-up), desfãºurate inclusiv în perioada vacanþelor,
completaþi formularul de mai jos, scrieþi un eseu pe tema Rolul dirigintelui în educarea toleranþei în ºcoalã,
familie, comunitate ºi expediaþi-le pe adresa Centrului Educaþional PRO DIDACTICA pînã la 9 martie curent
(data expedierii prin poºtã). Volumul lucrãrii nu va depãºi o paginã A4. Textul va fi cules la calculator (mãrimea
caracterelor 12) sau scris lizibil de mînã.

Numele, prenumele; data, anul naºterii; adresa; telefonul (domiciliu, serviciu); e-mail (poºta electronicã).
1. Studiile: instituþia, facultatea, specialitatea, anii de studii
2. Locul de muncã actual
3. Vechimea totalã în muncã
4. Funcþia actualã
5. Vechimea în funcþie de diriginte
6. Stagii, cursuri de perfecþionare (cu indicarea temelor, timpului stagierii ºi a instituþiei respective) din ultimii
5 ani
7. Enumeraþi cel puþin trei motive pentru care participaþi la concurs.
8. Enunþaþi cîteva probleme actuale care þin de pregãtirea metodicã a diriginþilor în R. Moldova.
9. Numiþi principalele bariere în promovarea toleranþei în ºcoala Dvs.
10. În ce domenii ale activitãþii Dvs. de diriginte simþiþi nevoia de perfecþionare (vã rugãm sã le enumeraþi în
ordinea prioritãþilor)?
Data completãrii__________

Semnãtura________________

Notã: Formularul original poate fi gãsit la Direcþia Raionalã de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport ºi la sediul Centrului
Educaþional PRO DIDACTICA, pe str. Armeneascã, 13, Chiºinãu. Se admite ºi completarea în formula de mai
sus, pe un volum care nu va depãºi 2 pagini A4.
Coordonator: Viorica GORAª-POSTICÃ
Asistent: Rima BEZEDE
Telefoane pentru contact: 54-25-56; 54-19-94
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Aspecte ale virtualizãrii
comunitãþii de învãþare

Constantin CUCOª
Universitatea Al. I. Cuza, Iaºi

În condiþiile transformãrilor tehnico-sociale actuale,
asistãm la o reconfigurare a grupurilor de învãþare ce se
structureazã ºi evolueazã pe alte criterii decît cele
tradiþionale. Clasa de elevi, în mod clasic, presupune
obligatoriu coexistenþã spaþialã a mai multor indivizi,
acþiune simultanã în comun, interacþiune prezentã, inter-relaþionare concretã prin diverºi stimuli. Dincolo de
respectivul grup de învãþare, care îºi pãstreazã în
continuare performativitatea, apare ºi o altã ipostazã a
acestuia, cea virtualã.
E lucru ºtiut cã existãm ca indivizi ºi societate prin
comunicare ºi comuniune, prin transmitere de
sentimente, de cunoºtinþe, de semnale comune. Tehnicile
ºi situaþiile de comunicare contemporane conduc însã la
o regîndire a ceea ce la un moment dat este comunitatea.
Existenþa în comun va fi afectatã, cu siguranþã, de modul
cum intrãm în legãturã unul cu altul. Definitã altãdatã
ºi pe linia unei constante spaþio-temporale, a unei
identificãri destul de exacte din punct de vedere
geografic ºi cronologic, comunitatea actualã, datoritã
delocalizãrii ºi desincronizãrii aduse de noile tehnologii
informaþionale (vezi Levy, 1995), se recompune permanent, prin jocul interferenþelor ºi cuplãrilor de tot felul.
Ea devine din ce în ce mai largã, mai elasticã, mai fluidã.
Ceea ce rãmîne constant este ataºamentul actorilor care
o compun la un set de valori, identitatea de interese ºi
recunoaºterea comunã. Putem vorbi, astfel, despre
comunitatea specialiºtilor în astrofizicã, educaþie
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interculturalã sau medicinã alternativã, a cultivatorilor
de ciuperci, a colecþionarilor de abþibilduri sau a celor
care cred în zîne etc. de pe un areal nelimitat, ºi asta
pentru cã persoanele respectiv sînt atrase de anumite
valori, întreþin relaþii on line constante, asidue, prin textul
scris sau schimburile permanente de noi experienþe,
incitãri, produse
Spaþiul comunicãrii informaþionale este dilatant,
extensiv. El nu este fixat în limitele unui teritoriu dat sau
al unui interval temporal dinainte stabilit. Comunitatea
se întinde pînã unde ajunge ºi informaþia. O comunitate
este pe atît de mare pe cît este de informantã, în stare
sã comunice în timp ºi spaþiu (cu ea însãºi sau cu altele).
O informaþie aruncatã în cyber-spaþiu are un efect
potenþial asupra oricui, în orice moment, dupã ce a fost
receptatã. Reataºarea la informaþie nu mai poate fi
controlatã, regizatã, limitatã. Reþeaua informaþionalã de
tip internet este uneori criticatã, întrucît devine o
adevãratã mega-maºinã ce poate aliena sau destructura
legãturile sociale de tip tradiþional (cf. Latouche, 2004).
Spaþiul informaþional constituit presupune virtuþi, dar ºi
servituþi!
Comunitatea virtualã se adaugã, firesc, peste cea
realã, relativizînd-o, prelungind-o ºi complicînd-o. Ea
nu se mai defineºte prin proximitate fizicã. Noul spaþiu
virtual recupereazã cîte ceva din notele spaþiului real, dar
adaugã ºi ceva în plus. Posibilitatea de a racroºa pe
oricine prin conectivitatea sincronã sau asincronã
ascunde în ea germenele unei solidaritãþi misterioase.
Cînd ºtiu cã cineva simte ca ºi mine, chiar dacã nu-l am
în preajmã (mai ales atunci!), dorul comunicãrii se
înteþeºte. Chiar dacã ea nu este palpabilã, concretã,
comunitatea nou constituitã genereazã un gen de
atracþie deosebit de puternicã între indivizi. Nevãzutul,
neapropiatul aprind ºi întreþin, mai tot timpul, focul
speranþei.
Christophe Hebrard (2001) identificã urmãtoarele
trãsãturi ale comunitãþii virtuale:

 relaþii preferenþiale pe bazã de aceleaºi interese
simbolice (fiind independenþi de mediul geografic ºi de distanþele fizice, actorii aderã conºtient
ºi independent la o serie de valori, prin regruparea
dupã orizonturile de interes ºi afinitãþi);
 un anumit nivel de interactivitate (participarea
prin discuþii e-mail asupra unor subiecte);
 comunicare sincronicã (dialogul în timp real
permiþînd indivizilor dezvoltarea unor relaþii
spontane, încãrcate de emoþii, de naturalitate);
 diversitate a participanþilor (emergenþa unei
comunitãþi virtuale presupune interacþiunea unui
numãr suficient de persoane, de obicei mai mult
decît douã, din zone diferite, cu culturi ºi
experienþe multiple);
 un nivel minim de adeziune ºi de participare
(ataºament, adeziune comunã, implicare
emotivã, duratã a relaþiei, angajament moral ºi
recunoaºtere reciprocã);
 gestionarea unui spaþiu simbolic comun
(socialmente produs, dar care nu are
materialitate).
Comunitatea virtualã nu-i mai puþin
realã.
Evenimentele care o compun au o implicaþie evidentã
în existenþa indivizilor. Bazatã pe legãturi puternice,
durabile, prin împãrtãºire ºi electivitate, prin adeziune
liber-consimþitã, aceasta vine cu un gen de coeziune care
greu poate fi demontatã. Comunitatea virtualã este
generatã prin recompunerea permanentã a unui þesut
elastic, prin regruparea socioculturalã multiplã,
miºcãtoare, a unui organism mai greu reperabil fizic dar
consistent prin funcþionalitate. Ea apare ca o reþea de
relaþii care transcende configuraþiile unui spaþiu. Dacã
indivizii unei comunitãþi bazate pe proximitate fizicã pot
avea ºi interese diferite, asistînd chiar la contrarietãþi din
acest punct de vedere, cei integraþi într-o comunitate
virtualã construiesc o solidaritate tocmai prin
împãrtãºirea în comun a unor valori. Solidaritatea este
parþialã ºi temporalã însã, conturîndu-se doar pe linia
unor interese ºi durînd cît acestea sînt active. Noile
tehnologii au darul de a aduna (simbolic) oamenii, dar
ºi de a-i izola (fizic), de a-i þine la distanþã. Ceea ce îmi
permite relaþionarea la distanþã mã poate ºi împiedica,
la fel de bine, sã-mi cunosc vecinul de peste drum.
Comunitatea virtualã se organizeazã pe un fundament afinitar, prin animarea aceloraºi vise, nãzuinþe,
valori. Ea se deteritorializeazã ºi se rupe de rigiditatea
calendarului. Se naºte un nou spaþiu-timp, mult mai fluid
ºi mai mobil, în care fiecare individ intrã cu ritmul
propriu în reþeaua de interconexiuni ce mereu se reface,
se recompune. Comunitãþii virtuale i se poate ataºa ºi o
inteligenþã adiacentã, caracterizatã, dupã Levy (1995,
p. 65), prin patru dimensiuni:
 o conectivitate sau un spaþiu în constantã
transformare; asocieri, legãturi, cãi;

 o semioticã, adicã un sistem deschis de reprezentãri, imagini, semne de toate felurile care
circulã în acest spaþiu de conexiuni;
 o axiologie sau sistem de valori care determinã
tropisme pozitive sau negative, calitãþi afective
asociate reprezentãrilor sau zonelor spaþiului fizic;
 o energeticã avînd rolul de a specifica forþa
afectelor generate de imaginile corespunzãtoare.
Aceastã ipostazã a psihismului social poate fi
imaginatã, dupã autorul de mai sus (p. 66), ca un hipertext fractal, un hiper-cortex ce transcende psihismele
individuale sau ale grupurilor mici, care se recompun
permanent, cunoscînd o dinamicã neîncetatã. Acest
mega-psihism fractal se transformã necontenit printr-o
serie de intervenþii la cele patru niveluri explicitate, prin
urmãtoarele tipuri de intervenþii:
 acþionînd asupra conectivitãþii: introducînd noi
reþele, deschizînd portaluri, difuzînd, sau dimpotrivã, reþinînd informaþii, sau chiar garantînd
securitatea ansamblului (în comunicaþii, transport, comerþ, formare, servicii sociale, poliþie,
armatã, guvern etc.);
 creînd sau modificînd reprezentãri, imagini,
perfectînd limbajele într-un fel sau altul sau
semnele aflate în circulaþie (arte, ºtiinþe, tehnicã,
industrie, media etc.);
 creînd, transformînd sau menþinînd tropisme,
valori, standarde sociale: binele ºi rãul, utilul ºi
ne-utilul, agreabilul ºi penibilul, frumosul ºi
urîþenia etc. (în educaþie, religie, filozofie, moralã, arte etc.);
 modificînd, deplasînd, suplimentînd, diminuînd
forþa afectelor legate de una sau alta dintre
reprezentãrile uzitate (prin media, publicitate,
comerþ, retoricã etc.).
Orice mare invenþie cu impact social are reverberaþii
adînci asupra structurii ºi dinamicii sociale. Noile
sisteme de transport ºi de circulaþie (naveta zilnicã în tren
sau cu avionul, video-conferinþele sau video-telefonul
etc.) schimbã percepþiile ºi reprezentãrile noastre despre
proximitate, fluidizînd ºi dilatînd spaþiile de muncã, de
învãþare sau coabitare. Fiecare maºinã tehnosocialã 
observã Pierre Levy (1995, p. 20)  adaugã un spaþiutimp, o cartografie specialã, o muzicã singularã unui sort
de înveliº elastic ºi complicat unde întinderile se supraadaugã, se deformeazã ºi se conecteazã, unde duratele
se opun, interfereazã ºi se suprapun. Multiplicarea
contemporanã a spaþiilor face din noi nomazi ai unui stil
nou: în locul urmãririi liniilor de timp trasate ºi al
migrãrii în sînul unei întinderi date, noi sãrim dintr-o
reþea într-alta, dintr-un sistem de proximitate în
urmãtorul. Spaþiile se metamorfozeazã ºi se bifurcã sub
picioarele noastre, antrenîndu-ne cãtre heterogenezã.
Corpul profesoral, definit altãdatã pe criterii exacte
de ordin topografic, îºi schimbã ºi el configuraþia ºi
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logicele de delimitare. Dacã din punct de vedere strict
administrativ, el þine de o entitate identificabilã ºi relativ
fixã (se subordoneazã unui manager sau unei autoritãþi
profesionale  inspectorat, minister, asociaþie profesionalã etc.), din alte puncte de vedere (academic, metodic)
el devine destul de mobil ºi pliabil, racordîndu-se benevol
sau creîndu-ºi extensii înspre teritorii ce depãºesc cu
siguranþã limitele unei regiuni, stat, naþiune determinatã.
Se vorbeºte tot mai des de comunitãþi delocalizate de
profesori (Pouts-Lajus, 2004), în înþelesul de grupuri generate de raportarea la Internet, liste de difuzare sau
forumuri de discuþie pe anumite probleme. Dacã, iniþial,
aceste grupuri erau accidentale ºi marginale, astãzi ele au
devenit adevãrate structuri profesionale, puternic delimitate pe criterii de probleme ºi interese ce îi unesc ºi care
le conferã o marcã aparte de stabilitate. Genul nou de
contact creeazã o anumitã specie de intimitate virtualã,
bazatã pe cauze comune, gusturi împãrtãºite, curiozitãþi
profesionale. Douã caracteristici are acest grup
profesional virtual: un anumit tip de adoptare ºi de acroºaj
al noilor membri (un sistem de publicitate ºi de atragere
a noilor adepþi) ºi un anumit gen de participare ºi activare
(diversitate implicativã, creînd sentimentul unei împliniri
ºi satisfacþii a colaborãrii).
Nu-i mai puþin adevãrat cã ºi cercetãtorii problematicii educaþionale se pot afilia unor grupuri virtuale de
acest gen. În ultimul timp, oamenii de ºtiinþã din
domeniul psihopedagogiei comunicã efectiv fãrã sã se
cunoascã sau sã se întîlneascã, schimbînd puncte de
vedere sau colaborînd la emiterea unor platforme
explicativ-constructive (vezi, de pildã, Ratcheva, Binks,
2004). Chiar dacã nu se întîlnesc faþã în faþã, ei se simt
solidari ºi responsabili de impactul unei teorii sau
paradigme explicative, construite împreunã.
În acelaºi orizont coagulant apar ºi comunitãþi
specializate ale educaþilor (elevi, studenþi), configurîndu-se structuri asociative pe criterii atît cu caracter
ºcolar/universitar cît ºi extraºcolar/universitar, cu
incidenþã atît educativã cît ºi non-educativã. Se vorbeºte
tot mai des de campusuri virtuale, iar liniile de formare
la distanþã cîºtigã un larg teren (cf. Tremblay, 2004).
Principiile de funcþionare ale acestor comunitãþi sînt:
 dispariþie a distanþei ºi a constrîngerilor legate de
deplasare;
 supleþe ºi flexibilitate în utilizarea timpului;
 autonomie maximalã în învãþare;
 întãrire a interesului ce stimuleazã interactivitatea.
Noile realitãþi sînt stimulate ºi de alte presiuni, cum
ar fi raþionalizarea costurilor formãrii, creºterea
populaþiei ce aspirã la un nivel înalt sau continuu de
formare, multiplicarea diapazonului tehnic de susþinere
a educaþiei, dorinþa de a intra direct ºi imediat în contact cu diverºi experþi, revalorizarea existenþei private ºi
a vieþii de familie etc.

Chiar dacã deocamdatã campusurile virtuale sînt
destul de vagi, este de aºteptat cã ele se vor înmulþi în
urmãtorii ani, specializîndu-se pe domenii de formare. Ele
trebuie circumscrise procesului de mondializare ºi
internaþionalizare a formãrii, de înscriere tot mai evidentã
a acesteia pe traiectele comercializãrii ºi industrializãrii.
Delocalizarea ºi virtualizarea spaþiului de învãþare
conduc la o modificare a design-ului învãþãrii, a dinamicii colective ºi a motivaþiilor de instruire. Locurile
ºi timpii de interacþiune fiind decalaþi, asistãm în mod
obligatoriu la o modificare internã a rolului interacþiunii
în actul pedagogic. Contextul muncii în comun este
obiect al unei negocieri, rezultat al procesului de
contextualizare-acþiune; asistãm, astfel, la o cãutare
negociatã a unui spaþiu virtual, pe care se poate aºeza
contractul didactic, ºi a unei reorganizãri-acþiune
permanente a acestuia (Alava, 2004). Acest grup de
învãþare ascultã de o dinamicã mult mai complicatã,
întrucît vectorii ei sînt mult mai evanescenþi, greu
reperabili ºi dificil de descris prin instrumente obiºnuite.
Sã reþinem, aºadar, faptul cã grupul tradiþional de
învãþare trebuie pus în legãturã cu cel posibil, virtual, ce
în grade ºi ponderi diferite îl contamineazã, îl
complementeazã sau, la limitã, îl înlocuieºte pe cel real 
dupã ce acesta din urmã a existat cu adevãrat. Cãci numai
în mãsura în care realitatea a fost, ºi virtualitatea poate
sã aparã!
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Deºi controversate, datoritã asimilãrii lor cu instrumente ce þin de arsenalul dresurii, tehnicile modificãrilor
de comportament sînt tot mai prezente în lucrãrile
specialiºtilor în managementul clasei.
O atenþie aparte acordã acestor tehnici David
Fontana. Astfel, în Psychology for Teachers paragrafe
întregi se consacrã acestui subiect. Comportamentul
elevilor reprezintã încã o necunoscutã pentru profesori,
fapt pentru care constituie ºi o sursã majorã de stres;
situaþia nu diferã nici în cazul profesorilor experimentaþi.
În plus, aceºtia ºtiu cã nici arsenalul de care dispun
în soluþionarea unor probleme de comportament nu este
prea eficient. Cei mai pesimiºti considerã cã autoritatea
profesorului se fundamenteazã pe un fel de pãcãlealã,
deoarece mijloacele lui de intervenþie se încadreazã strict
în limitele fixate de necesitatea prezenþei relevanþei
educaþionale. Cu alte cuvinte, sancþiunile fãrã relevanþã
educaþionalã sînt blamabile, descalificante pentru un
profesor, uneori avînd chiar efecte juridice (desfacerea
contractului de muncã).
În schimb, dacã se încadreazã în parametrii relevanþei educaþionale, intervenþiile profesorului nu mai
constituie o ameninþare suficientã pentru a bloca
derapajele comportamentale. De aceea David Fontana
constatã: În afarã de faptul cã se aratã ineficient, profesorul care adoptã strategia ameninþãrilor constante ar
trebui sã se întrebe, de asemenea, ºi dacã realmente
doreºte o relaþie bazatã pe intimidare cu elevii, avînd în
vedere cã o asemenea relaþie provoacã antipatie
reciprocã ºi lipsã de respect (1, p. 355).
Dar ce este, de fapt, o problemã de comportament?
O descriere foarte simplã a acesteia se obþine prin raportare la profesor, subliniindu-se astfel dependenþa evaluãrilor comportamentale de relaþia elevului cu profesorul:
elevul are o problemã de comportament atunci cînd
profesorul considerã respectivul comportament ca fiind
indezirabil; cercetãrile de teren relevã faptul cã în
învãþãmîntul primar ºi gimnazial problemele de
comportament sînt provocate cu precãdere de bãieþi ºi
nu de fete: raportul este de aproximativ 3 la 1.

Raportarea la profesor ºi la standardele sale introduce
ºi o notã de relativism în apreciere, avînd în vedere
deosebirile inerente dintre personalitãþile, mentalitãþile
ºi criteriile acestora; ceea ce un profesor poate considera
deranjant, un altul încurajeazã º.a.m.d.; astfel, un
profesor poate accepta ca elevii sã vorbeascã între ei în
timpul orei, în vreme ce un altul poate cere liniºte
absolutã; un profesor poate accepta ca elevii sã
vorbeascã neîntrebaþi în timpul orei, în vreme ce un altul
poate cere sã se ridice mîna ºi sã se aºtepte permisiunea
sa; un profesor poate încuraja o anumitã notã de
familiaritate în relaþia sa cu elevii, în vreme ce un altul
nu permite decît relaþii formale, sobre; un profesor poate
accepta momente de neatenþie în timpul orei
(considerîndu-le inerente, chiar utile ca parametri ai
stãrii de obosealã a elevilor), în vreme ce un altul solicitã
atenþie maximã ºi continuã etc.
Cercetãrile specialiºtilor în ºtiinþele educaþiei
demonstreazã cã marea majoritate a problemelor de
comportament se înscriu pe coordonatele unor perturbãri
minore: vorbitul neîntrebat, distragerea de la rezolvarea
temei, zgomot inutil, comportament nu întru totul
adecvat etc.; chiar dacã sînt deranjante pentru profesor,
ele nu se înscriu totuºi într-un registru major de tipul:
atacul verbal al profesorului, violenþa fizicã, distrugerea
etc. Ca atare, profesorul ar trebui sã se întrebe, în primul
rînd, dacã situaþia impune neapãrat intervenþia sa, dacã
nu cumva reacþioneazã exagerat considerînd cã îi este
ameninþatã autoritatea: poate cã grupul discutã despre
munca pe care o desfãºoarã, poate cã le-a impus
standarde prea ridicate, iar acum elevii sînt frustraþi ºi
supãraþi cã nu le-au putut atinge, poate cã el însuºi a creat
confuzie modificîndu-ºi radical comportamentul etc.
Analizînd propriul comportament, profesorul poate
ajunge la concluzia cã, de fapt, el a fost acela care a
generat cele mai multe probleme: simþindu-se jignit cînd
nu era cazul, certînd elevii ºi întrerupîndu-i pentru orice
fleac, fiind încrezut ºi inabordabil sau inconstant ºi
confuz etc.; astfel, la exagerãrile profesorului elevii au
rãspuns ºi ei în mod exagerat, ajungîndu-se la o spiralã
periculoasã a derapajelor comportamentale.
Într-o asemenea situaþie, prima mãsurã a profesorului
ar trebui sã fie reevaluarea ºi revizuirea propriului
comportament, fapt ce nu exclude varianta vinovãþiei
elevilor; existã elevi care creeazã constant probleme,
indiferent de orã ºi de profesor, dar ºi elevi care vor sã
sublinieze de la început cã s-au hotãrît sã nu se implice
în nici un fel la anumite ore sau la anumiþi profesori; în
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cazul lor, profesorul poate recurge la tehnicile modificãrilor de comportament.
Tehnicile de acest tip, cum aminteam, nu constituie
un panaceu, dar prezintã avantajul cã permit profesorului
o analizã aplicatã a comportamentului considerat
indezirabil, ca ºi a factorilor ce par responsabili de
declanºarea ºi susþinerea comportamentului respectiv. În
aceste condiþii, profesorul îºi poate fundamenta un
ansamblu de strategii corective, ca rãspuns la problemele
create de elevi (atenþie, asemenea strategii pot determina
influenþe pe termen lung!).
Tehnicile de modificare a comportamentului au drept
suport teoria condiþionãrii operante a lui Skinner: ideea
de bazã este aceea cã o întãrire pozitivã (sau ceva perceput de elev ca o întãrire pozitivã, independent chiar de
intenþia profesorului) mãreºte probabilitatea apariþiei
comportamentului considerat dezirabil, dupã cum, o
întãrire negativã (sau ceva perceput de elev ca o întãrire
negativã, independent de intenþia profesorului) va avea
drept efect scãderea probabilitãþii comportamentului
considerat indezirabil.
De multe ori, percepþia elevului diferã de aceea a
profesorului cu privire la ceea ce se doreºte a fi o întãrire
pozitivã, respectiv negativã. De pildã, în cazul unui elev
mediocru ºi care nu reuºeºte sã atragã atenþia profesorului
prin rezultatele sale la învãþãturã, un comportament
perturbator poate constitui o cale de a obþine atenþia doritã
ºi, deºi profesorul va utiliza o întãrire negativã, va observa
cã probabilitatea apariþiei comportamentului respectiv nu
va scãdea, ci dimpotrivã: obþinînd atenþia doritã, elevul
Comportamentul elevului
 elevul intrã în clasã dupã începerea orei
 elevul nu scoate cãrþile cînd
profesorul cere acest lucru
 elevul cascã zgomotos arãtînd
clar cã este plictisit
 elevul vorbeºte cînd nu trebuie

va considera întãrirea negativã ca fiind una pozitivã.
De aceea, profesorul va trebui sã fie atent la urmãtoarele manifestãri comportamentale ale elevului:
 cere constant ajutorul profesorului, mai ales în
situaþii cînd nimeni altcineva nu o face;
 oferã profesorului, din cînd în cînd, mici cadouri;
 îl aºteaptã frecvent pe profesor pentru flecãreli
sau mici bîrfe;
 este întotdeauna gata sã-l ajute pe profesor la
treburi mãrunte (sã agaþe harta în cui, sã ºteargã
tabla, sã aducã un aparat etc.);
 îl însoþeºte frecvent pe profesor în drumul cãtre casã;
 trimite scrisori afectuoase profesorului.
Problema care apare este cã unii elevi au realmente
nevoie de ajutor, dar ei percep ajutorul ca pe o recompensã, ceea ce conduce la agravarea comportamentului
inadecvat; aceeaºi este situaþia cu elevii insolenþi, care
se agitã prin clasã încercînd astfel sã cîºtige atenþia
colegilor, sau sã demonstreze unui grup cã meritã sã fie
primiþi printre membri, sau sã demonstreze cã sînt niºte
duri ºi cã au curaj.
Utilizarea tehnicilor de modificare a comportamentului va debuta prin elaborarea unui tabel care sã
cuprindã comportamentele perturbatoare ale elevului
respectiv (urmînd a se constata destul de repede cã existã
un repertoriu destul de limitat ºi care se repetã stereotip),
rãspunsurile uzuale ale profesorului (percepute de elev
ca întãriri pozitive), precum ºi alternative la comportamentele percepute drept recompense; un asemenea tabel
ar putea arãta astfel:

Rãspunsul profesorului
 profesorul spune: <þi-am zis de atîtea ori sã nu mai întîrzii>
 profesorul spune: <de ce nu faci ceea ce þi se cere?>

 profesorul comenteazã sarcastic cã, desigur, elevului nu i se
poate cere sã fie interesat
 profesorul întrerupe lecþia ºi pune la îndoialã posibilitãþile
intelectuale ale elevului
 elevul greºeºte intenþionat la o întrebare  profesorul îi cere sã nu vorbeascã neîntrebat
simplã
 elevul rãspunde: <dar pe mine nu mã
 ?!
întrebaþi niciodatã nimic>

Este important ca acest tabel sã treacã în revistã gama
de comportamente ale elevului, dar ºi rãspunsurile
profesorului; înainte de a decide sã-ºi schimbe
rãspunsurile comportamentale profesorul ar trebui sã
aibã în vedere urmãtoarele aspecte:
 definirea clarã a problemei;
 dimensiunile problemei: cît de gravã este
problema de comportament;
 antecedente ºi consecinþe: blocaje ºi întãriri;
 proiectarea intervenþiei;
 derularea intervenþiei ca atare.

În urma unei analize care respectã aceºti paºi,
profesorul va constata cã, departe de a fi percepute ca o
pedeapsã, rãspunsurile sale (oricum lipsite de valenþe
educaþionale) nu fac decît sã întãreascã comportamentele
considerate inacceptabile.
Aceastã deturnare de sensuri are o multitudine de
cauze, dintre care cea mai importantã pare a fi mediul
familial: elevul poate proveni dintr-o familie unde
singura cale de a atrage atenþia celorlalþi era de a deveni
enervant.
Atenþia adultului este indispensabilã în construcþia
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de sine a copilului, deoarece îi cultivã respectul de sine
ºi îi transmite sentimentul propriei sale importanþe; de
aceea va prefera atenþia plinã de nervi a profesorului în
locul ignorãrii sale constante.
David Fontana considerã cã una dintre modalitãþile
cele mai utilizate de a atrage atenþia este aceea de a face
viaþa grea celorlalþi; sã amintim ºi ideea cã procesul dat
nu este în mod necesar unul conºtient: Comportamentul
copilului nu este aºadar o încercare deliberatã de a crea
probleme profesorului, pãrinþilor sau colegilor, ci o reacþie condiþionatã, asociatã nevoii sale de a i se acorda
atenþie. Un astfel de comportament, numit <comportament care solicitã atenþia> este recunoscut ca fiind o
cauzã majorã a problemelor din sala de clasã (1, p. 357).
Purtarea elevului poate îmbrãca ºi o formã lipsitã de
agresivitate, dar nu mai puþin îngrijorãtoare: de pildã,
elevul în cauzã se poate adresa constant profesorului în
timpul orei, poate solicita ajutorul acestuia atunci cînd
este evident cã nu are nevoie de aºa ceva, îl poate aºtepta
în fiecare dimineaþã pentru a-i spune ce se mai vorbeºte
prin ºcoalã, poate rãmîne dupã ore pentru a pune la locul

lor anumite lucruri din sala de clasã, poate cere
permisiunea profesorului sã-l însoþeascã pînã acasã,
poate sã-i trimitã bileþele, uneori anonime, care conþin
de cele mai multe ori mesaje intime de afecþiune ºi
admiraþie.
Toate acestea sînt semne ale nevoii elevilor de ajutor,
dar profesorul poate descoperi destul de repede cã
rãspunsurile sale determinã creºterea insistenþei acestora,
îndepãrtîndu-l de lecþie ºi de restul clasei.
Alþi elevi solicitã atenþia colegilor ºi nu a profesorului; cînd li se pare cã nu sînt doriþi în acea clasã,
descoperã prin condiþionare operantã cã modalitatea de
a fi acceptaþi este de a provoca autoritatea profesorului.
În oricare din aceste situaþii, procedura listãrii
comportamentelor-problemã ºi a rãspunsurilor uzuale
ale profesorului rãmîne primul pas în tehnica
modificãrilor comportamentale. Urmãtorul pas constã în
întocmirea unei alte liste care sã cuprindã comportamentele dezirabile ale elevilor, dar ºi rãspunsurile
profesorului la care aceºtia reacþioneazã pozitiv, dupã
modelul:

Rãspunsul profesorului
 profesorul rãsuflã uºurat ºi-ºi pregãteºte materialele
pentru a începe lecþia
 elevul îºi scoate cãrþile în acelaºi timp cu colegii  profesorul începe lecþia
 elevul ridicã mîna pentru a rãspunde la întrebãri  profesorul îl ignorã ºi numeºte pe altcineva de
teamã sã nu greºeascã ºi sã-i strice lecþia
 elevul îºi vede de tema lui
 profesorul este mulþumit de situaþie ºi nu zice nimic
De observat cã profesorul se mulþumeºte sã ignore
sistematic comportamentul dezirabil al elevului; aºadar,
în loc sã reþinã atenþia acestuia (ºi, eventual, o recompensare) elevul constatã cã este ignorat în continuare; în
aceastã situaþie nu este de mirare cã la orele urmãtoare
va începe din nou sã deranjeze ºi sã creeze probleme.
David Fontana subliniazã încã o datã relaþia directã
dintre comportamentul elevului ºi acela al profesorului,
fapt relevat de altfel ºi de tehnicile modificãrilor de
comportament: Problemele de comportament nu sînt de
sine stãtãtoare, ele sînt centrul unui sistem de forþe care
le creeazã ºi le susþin. Dacã vrem sã producem o
schimbare în acest domeniu trebuie mai întîi sã modificãm aceste forþe. În cazul comportamentului profesorului în sala de clasã acest lucru nu înseamnã decît
abandonarea rãspunsurilor anterioare ºi aplicarea
soluþiilor alternative gîndite în a doua listã (1, p. 359).
Cu alte cuvinte, elevul este ignorat dacã se manifestã
într-o manierã inacceptabilã (de pildã, intrã în clasã mai
tîrziu, fãcînd mult zgomot), dar este salutat prietenos ºi
i se zîmbeºte dacã are un comportament dezirabil (de
pildã, se gãseºte în sala de clasã la începerea lecþiei, sau
intrã fãrã a întîrzia ºi fãrã a deranja pe cineva).
Procedînd astfel, în timp, se va constata o schimbare
semnificativã în felul de a fi a elevului, comportamentul

perturbator fiind tot mai mult înlocuit de elementele care
au fost întãrite de profesor, deci acceptate drept
dezirabile. David Fontana nu uitã sã sublinieze cã se pot
înregistra ºi eºecuri: Desigur, vor exista ºi momente de
stagnare sau momente de eºec; uneori elevul va parcurge
jumãtate din distanþa cãtre schimbarea doritã de profesor,
dupã aceea însã lucrurile iau o altã întorsãturã. De
exemplu, dacã el ridicã mîna ºi este rugat sã rãspundã,
poate cãdea în tentaþia de a da un rãspuns insolent, de
senzaþie, ca ºi în alte situaþii. Singura opþiune a profesorului rãmîne aceea de a-l ignora ºi de a ruga pe altcineva
sã rãspundã. În mod contrar, dacã elevul oferã un rãspuns
cuminte, dar greºit, profesorul trebuie sã-l recompenseze
printr-un zîmbet ºi sã-l încurajeze, înainte de a numi pe
altcineva sã rãspundã (1, p. 360).
Existã mai multe tehnici legate de condiþionarea
operantã (2):
A.  utilizarea recompenselor; acestea fiind de douã
feluri: recompense interne (fixarea unor teme nici prea
grele, nici prea uºoare) ºi recompense externe (a permite
elevului sã desfãºoare o activitate care îl atrage, dacã a
terminat tema mai repede; utilizarea unor <consumabile>: dulciuri etc., a unor obiecte care se pot manipula:
jucãrii etc., a unor jucãrii electronice, a stimulilor sociali:
premii etc., a unor însemne: stele etc.; pãrinþii pot utiliza
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drept recompense externe banii sau alte privilegii: bilete
la film, la un meci de fotbal, la concert etc.).
Întãririle eficiente variazã de la profesor la profesor
ºi de la elev la elev. Addison ºi Homme propun chiar un
meniu al întãririlor, dar subliniazã cã la o anumitã vîrstã
(între doi ºi ºase ani) copiii sînt prea mici pentru a face
alegeri semnificative.
Întãririle eficiente respectã urmãtoarele principii:
 întãrirea este mai eficientã dacã i se explicã elevului pentru ce o primeºte (respectarea principiului
este cu atît mai necesarã cu cît elevul este mai mic);
 trebuie întãrite scopurile pe termen scurt, în aºa
fel încît elevul sã poatã stabili o legãturã directã
între comportamentul dorit ºi întãrire;
 întãrirea ar trebui sã fie consecinþa comportamentului elevului ºi n-ar trebui acordatã doar
pentru a contrabalansa mustrãri pentru comportamente anterioare;
 recompensa nu trebuie acordatã cu întîrziere (în
acest sens, este foarte importantã corectarea rapidã a temelor pentru acasã, astfel încît elevul sã
poatã stabili legãtura directã între efortul depus
ºi nota primitã);
 în timp, atît recompensele reale cît ºi cele potenþiale tind sã se deprecieze;
 structurarea lecþiei într-o succesiune de paºi bine
delimitaþi, care sã se încadreze într-o structurã
<vizibilã> pentru elevi.
B.  utilizarea strategiilor corective; împotriva
acestora existã mai multe obiecþii:
 nu funcþioneazã decît pe termen scurt;
 are drept consecinþã umilirea elevilor;
 profesorul trece cu vederea violenþa, iar elevul ar
putea sã-l imite;
 produce efecte emoþionale: frica de ºcoalã, ostilitate, furie; elevul se simte nedorit, ceea ce implicã
scãderea respectului de sine;
 existã modalitãþi umane mai eficiente de a
interacþiona cu elevii;
 scopurile educaþiei pot fi atinse prin mijloace
nonagresive;
 pedeapsa eficientã urmeazã sã fie corect <programatã>: durata, intensitatea ºi specificul ei trebuie
bine echilibrate, luînd în considerare atît factorii
de mediu cît ºi cei cognitivi.
Existã ºi argumente în favoarea utilizãrii strategiilor
corective:
 unele tipuri de comportament sînt atît de periculoase ºi de inacceptabile, încît nu lasã profesorului alternativã;
 deºi procedeul întãririlor este util în cultivarea
unor comportamente dezirabile, nu este uºor
dezvãþul comportamentului indezirabil dacã este
aplicatã doar tehnica întãririlor  deci pedeapsa
este uneori necesarã;

 strategia corectivã pare a fi mai eficientã dacã
este aplicatã de pãrinþi, care fac acest lucru pe un
fond de cãldurã ºi dragoste;
 nu existã dovezi cã pedeapsa însoþitã de fondul
de cãldurã ºi dragoste adecvat creeazã o rupturã
între pãrinþi ºi copii.
Cele mai eficiente strategii corective sînt:
1. reprimarea: eficienþa sa se datoreazã legãturilor
cu socialul ºi se amplificã atunci cînd: este specificã (<Te rog nu mai închide mereu penarul, mã
împiedicã sã mã concentrez> este de preferat în
loc de <Nu mai face aºa>); este aplicatã din
apropierea elevului. Reprimãrile <pentru urechile elevului aflat în culpã> sînt mai eficiente
decît reprimãrile spuse cu voce tare; în genere
elevii trebuie premiaþi în public ºi certaþi între
patru ochi. Reprimãrile nu funcþioneazã în cazul
unor comportamente violente.
2. eliminarea temporarã este de trei tipuri:
 izolarea  ridicã probleme etice;
 excluderea de la activitãþile aflate în
desfãºurare (faþa la perete etc.);
 eliminarea din cadrul activitãþilor, dar nu ºi
din sala de clasã pentru a-i putea vedea pe
ceilalþi lucrînd (nu existã suficiente cercetãri
în domeniu, dar se pare cã aceastã strategie
este eficientã).
3. rãspunsul nepotrivit costã: presupune pierderea
unor întãriri (de pildã, vizionarea unor emisiuni
tv).
De curînd a început sã se afirme o altã abordare în
ceea ce priveºte tehnicile modificãrilor de comportament, numitã eco-behavioristã, care încearcã sã releve
necesitatea de a studia mediul în care se produce
comportamentul, contextul acestuia.
Analiza contextului faciliteazã înþelegerea complexitãþii interacþiunilor dintre motivaþia internã a elevilor
(nevoia de atenþie) ºi factorii externi (inclusiv motivaþia
externã); se poate înþelege astfel mai uºor modul în care
sînt <formaþi> elevii, comportamentul acestora, precum
ºi posibilitãþile pe care le au profesorii de a-i susþine prin
propriul lor comportament.
Abordarea eco-behavioristã se întemeiazã pe patru
principii:
1. Comportamentul este determinat de modul în
care individul interpreteazã orice situaþie din care
face parte.
2. De obicei existã mai multe moduri valide de a
interpreta situaþia respectivã.
3. Dacã interpretarea se schimbã, se va schimba ºi
comportamentul.
4. Schimbarea de comportament va influenþa
percepþia ºi comportamentul celorlalþi participanþi la o situaþie datã.
De exemplu, un elev poate întrerupe frecvent lecþia
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întrucît percepe activitatea din clasã drept o ameninþare,
iar întreruperile reprezintã singura sa modalitate de a se
apãra ºi de a-ºi pãstra respectul de sine; profesorul
observã intenþia vãditã de a perturba lecþia ºi, ca o reacþie
oarecum spontanã, trece la represalii, deoarece considerã
cã numai aºa va influenþa în bine comportamentul viitor
al elevului turbulent. David Fontana conchide: Dacã
profesorul poate determina elevul sã accepte o altã
interpretare cu privire la natura ºi scopul activitãþilor din
clasã (prin accentuarea laturii nonameninþãtoare a
acesteia ºi prin protejarea respectului de sine)
comportamentul elevului se va schimba fãrã intervenþia
unui program deliberat de modificare a comportamentului (1, p. 360-361).
Existã ºi obiecþii în raport cu tehnicile modificãrilor
de comportament:
 în primul rînd, deºi se vor identifica tipurile
nedorite de comportament ºi se vor aplica
procedurile recomandate, s-ar putea sã nu survinã
nici o schimbare pozitivã în felul de a fi al
elevului, ceea ce ar însemna cã profesorul nu
poate utiliza întãririle pe care le intenþioneazã.
Cercetãrile relevã cã aceastã posibilitate existã,
iar rãspunsul la o asemenea situaþie este
modelarea: Modelarea înseamnã susþinerea
comportamentului care pare cel mai apropiat de
acela considerat dezirabil; aºadar, deºi este
posibil ca un elev sã nu intre niciodatã liniºtit ºi
la timp în sala de clasã, totuºi el va intra uneori
mai liniºtit, iar profesorul va aproba ºi va întãri
exact aceste intrãri mai aproape de normalitate.
Cercetãrile aratã cã, treptat, prin modelare,
comportamentul se va apropia din ce în ce mai
mult de comportamentul acceptabil (1, p. 361).
 în al doilea rînd, deºi este animat de cele mai bune
intenþii, profesorul nu poate ignora orice tip de
comportament pe considerentul cã nu trebuie sã
transmitã o întãrire elevului respectiv. De pildã,
nu se pot tolera comportamentele care îi rãnesc
pe ceilalþi elevi ºi nu se poate tolera <insolenþa
extremã>, tocmai pentru a nu deveni repere
pentru colegi; profesorul are responsabilitãþi nu
doar pentru elevul-problemã, ci ºi pentru colegii
lui. Dar chiar ºi în aceastã situaþie, riscurile sînt
mult mai mari dacã profesorul se lasã cuprins de
furie sau de frustrare, decît dacã va continua senin
activitatea, fãrã a se lãsa cîtuºi de puþin afectat
de prostiile unui singur elev (1, p. 361).
Existã, cum aminteam, ºi situaþii extreme, situaþii
care impun renunþarea la strategia întãririlor
comportamentului pozitiv, profesorul fiind nevoit sã
recurgã la eliminarea elevului din sala de clasã. Dacã este
dat afarã din clasã, elevul nu mai are posibilitatea
obþinerii recompenselor din partea profesorului
(cîºtigarea atenþiei profesorului, respectiv a colegilor);

dar dacã, aºa cum s-a vãzut, tocmai nevoia de atenþie la determinat sã se poarte necorespunzãtor, elevul se va
plictisi foarte repede ºi va dori sã se reîntoarcã în sala
de clasã; este ceea ce va obþine doar dacã va accepta sã
se poarte în mod corespunzãtor. Dacã va cãlca
înþelegerea elevul va trebui sã iasã din nou afarã.
În genere, aminteºte David Fontana, îndepãrtarea
elevilor din sala de clasã este blamatã în ultimii ani,
deoarece fie vor pierde elementele de lecþie predate cît
au fost afarã, fie vor cãuta modalitãþi de a sustrage atenþia
colegilor.
Cercetãrile au sugerat cã obiecþiile anterioare rãmîn
fãrã obiect dacã ºcoala dispune de o salã numitã <de
izolare> sau <de detenþie>, unde elevul va sta sub
supravegherea unui membru al personalului ºcolii. În
încãperea respectivã n-ar trebui sã se afle mai mult de
doi elevi în acelaºi timp, iar media absenþelor de la lecþie
sã nu depãºeascã zece minute, adicã o perioadã de timp
destul de limitatã.
Unele obiecþii vizeazã situaþia în care elevul ar putea
gãsi distractivã deplasarea repetatã pînã la sala <de
izolare> ºi înapoi; iarãºi cercetãrile nu confirmã acest
lucru ca pe o regulã, el arãtîndu-se mai degrabã plictisit
ºi oricum neproductiv, pentru cã, plimbîndu-se este lipsit
de posibilitatea de a obþine atenþia; astfel, dupã o iniþialã
perioadã de amuzament, nu va mai fi la fel de încîntat; în
plus, deranjaþi de preumblarea aceasta repetatã, ar putea
interveni chiar colegii pentru a-i cere sã se potoleascã.
Analizînd comportamentele inacceptabile, profesorul va trebui sã stabileascã o ierarhie a lor, precum ºi
nivelul de la care este nevoit sã intervinã, renunþînd
temporar la strategia modificãrilor de comportament. De
pildã, ar putea decide cã singurul comportament
perturbator pe care îl va ignora va fi intrarea zgomotoasã
a elevului în sala de clasã; în cazul celorlalte tipuri de
comportament indezirabil se va mulþumi sã intervinã
verbal, dar intrarea zgomotoasã va fi ignoratã sistematic
ºi tot sistematic va fi premiatã intrarea normalã.
Poate cã ar mai trebui fãcute douã remarci cu privire
la tehnicile modificãrilor de comportament: în primul
rînd, ele nu vizeazã exclusiv elevii cu probleme; elevii
de acest tip sînt descriºi ca dezvoltînd modalitãþi de a fi
cu efecte inacceptabile atît pentru colegi cît ºi pentru ei
înºiºi; în categoria datã intrã uºor elevii izolaþi sau cei
retraºi, nu doar cei obraznici.
În cazul elevului izolat, uneori chiar modul profesorului de a se raporta la determinanþii sãi comportamentali
îi întãreºte modul sãu de a fi; astfel, dacã în urma eforturilor depuse acesta va face primii paºi cãtre interacþiuni
cu colegii, profesorul îl va abandona imediat pentru a se
ocupa de alþi elevi cu probleme. Procedînd astfel
profesorul îi întãreºte caracteristicile comportamentului
izolat (de vreme ce, doar atunci beneficiazã de atenþia
profesorului) ºi nu a comportamentului considerat normal (de vreme ce, la primele semne de interacþiune
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normalã cu colegii, nu mai beneficiazã de atenþia specialã a acestuia): Profesorul ar trebui sã recompenseze
cu atenþia sa nu doar comportamentul izolat al elevului,
ci în primul rînd primele gesturi fãcute în direcþia
celorlalþi; asemenea gesturi trebuie urmate de atragerea
sa în alte activitãþi ºi atenþia specialã a profesorului, cel
puþin pînã cînd sprijinul ocazional (acces la alte activitãþi
interesante care se desfãºoarã în cadrul unor grupuri de
colegi, consolidarea sentimentului de afiliere, dobîndirea
prieteniei altora etc.) se vor dovedi suficiente pentru
susþinerea unui comportament social (1, p. 362).
În al doilea rînd, rãmîne disputa privitoare la nivelul
ridicat de manipulare pe care acest tip de tehnici îl conþin.
În cazul dat, s-ar mai putea spune cã respectivele tehnici
nu sînt incompatibile cu o filozofie care susþine
necesitatea acþiunilor voluntare din partea elevilor;
indiferent de perspectivã, tehnicile modificãrilor de
comportament reprezintã un ajutor practic nepreþuit
pentru profesori. Astfel acestea:
 atrag atenþia profesorului asupra comportamentului sãu ºi asupra influenþei acestuia asupra
elevilor;

 demonstreazã cã purtarea observatã a elevului
poate fi descrisã în termeni obiectivi, ceea ce va
ajuta ºi la formularea unor soluþii (atunci cînd este
cazul) în aceeaºi termeni;
 reamintesc cã purtarea este învãþatã, cã elevii
care se comportã în modalitãþi nedorite au deprins
aceste modalitãþi prin intermediul unor experienþe inadecvate acasã sau în grupul de prieteni;
 atrag atenþia asupra legii efectului:
comportamentul deprins în mod conºtient sau
inconºtient are consecinþe considerate de elevul
respectiv dezirabile;
 accentueazã importanþa contextului: elevii se
comportã în modalitãþi inacceptabile datoritã
interpretãrii greºite a factorilor de mediu
(interpretarea eco-behavioristã).
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Un model de formare ºi
evaluare a empatiei
cadrelor didactice

Svetlana CHIÞU
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei

Învãþarea începe atunci cînd ºi profesorul învaþã de
la elev, cînd se situeazã în locul lui, cunoaºte ceea ce a
înþeles ºi felul în care a înþeles.
(S. Kierkegaard)
În acest articol vom prezenta un model de formare
ºi evaluare a empatiei cadrelor didactice prin prisma
valorificãrii ºi dezvoltãrii caracteristicilor empatiei,
raportate la criteriile de apreciere a relaþiei de comunicare profesor-elev.
Empatia reprezintã o capacitate profesionalã
pedagogicã de rang superior, ea contribuind esenþial la
crearea ºi menþinerea unor relaþii de comunicare
eficiente cu elevii.
Raportînd caracteristicile empatiei cadrelor didactice
la criteriile de evaluare a relaþiei de comunicare profesor-

elev, putem defini empatia drept capacitatea profesorului:
• de a se autoanaliza, de a-ºi examina felul de a
comunica cu elevii, succesele ºi insuccesele în
comunicare;
• de a fi deschis cãtre comunicare cu elevii,
încurajîndu-i astfel sã se apropie de el; de a-i trata
echitabil, excluzînd prejudecãþile ºi demonstrînd
o atitudine pozitivã faþã de ei;
• de a se adapta la modul de comunicare al
elevului, þinînd cont de trãsãturile lui de caracter,
de particularitãþile individuale ºi de vîrstã etc.;
• de a asculta activ elevii, manifestînd interes
pentru discursul ºi opiniile lor;
• de a folosi limbajul nonverbal adecvat situaþiei 
pentru a fi mai accesibil, pentru a stimula elevii
în formare-dezvoltare, pentru a evidenþia atitudinea sa pozitivã faþã de ei;
• de a observa cu atenþie indicii nonverbali ai
elevilor  pentru a le înþelege mai bine starea
sufleteascã, necesitãþile, dorinþele etc.;
• de a se situa permanent în locul elevului 
pentru a aprecia situaþia din perspectiva elevului
ºi a-l înþelege mai bine;
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• de a fi capabil sã împãrtãºeascã stãrile emoþionale ale elevilor;
• de a acþiona conform indicilor parcurºi anterior.
Capacitãþile enumerate (necesar a fi formate cadrelor
didactice) reprezintã ºi criterii de evaluare a relaþiei de
comunicare profesor-elev.
Modelul de formare ºi evaluare a empatiei cadrelor
didactice (în continuare Modelul) poate fi implementat
în ºcoalã ºi în centrele de formare în cadrul activitãþilor
de pregãtire profesionalã continuã.
Durata implementãrii Modelului în ºcoalã poate varia
de la jumãtate de an la cîþiva ani, iar în centrele de
formare coincide cu perioada cursurilor de perfecþionare.
Deºi scurtã, este o perioadã suficientã pentru ca
profesorii sã conºtientizeze necesitatea empatiei, sã
acumuleze cunoºtinþe ºi sã-ºi dezvolte capacitãþi
empatice, toate acestea constituind o pistã de lansare
pentru autoformarea ulterioarã care ar conduce la
remanierea relaþiilor de comunicare cu elevii ºi,
respectiv, la eficientizarea procesului de învãþãmînt.
Construirea Modelului s-a întemeiat pe anumite
repere teoretice, pe care le expunem în continuare.
Modelul pedagogic tinde sã reproducã elementele
esenþiale ale fenomenelor ºi proceselor naturale sau
sociale, studiate conform obiectivelor specifice ºi concrete ale activitãþii didactice respective (I. Cerghit,
I. Neacºu, apud 1).
Modelul realizeazã o dublã funcþie pedagogicã: de
informare iniþialã, care declanºeazã mecanismele logice
ºi epistemologice specifice raþionamentului de tip analogic; de validare finalã a cunoºtinþelor ºi priceperilor
formate, la nivelul unor sisteme de referinþã diferite care
angajeazã resursele specifice evaluãrii formative,
permanente, continue (1).
A modela înseamnã a executa ceva dupã un anumit
model, respectiv modelare înseamnã acþiunea de a
modela ºi rezultatul ei (2, p. 644). În modelarea pedagogicã
ca metodã didacticã predominã acþiunea de investigaþie
indirectã a realitãþii prin elaborarea ºi valorificarea modelelor (1). Modelarea presupune facilitarea sesizãrii ºi descoperirii de cãtre cadrele didactice a proprietãþilor, informaþiilor ºi relaþiilor dintre obiecte, fenomene, procese din
naturã ºi societate, pe care aceste modele le reproduc (6).
Modelul elaborat a întrunit urmãtoarele cerinþe:
1. Necesitatea conºtientizãrii scopului, obiectivelor
de formare, a principiilor, condiþiilor, formelor ºi
metodelor de desfãºurare a procesului de formare
de cãtre moderatori ºi membrii grupelor de
formare (autoformare).
2. Necesitatea motivaþiei formãrii empatiei cadrelor
didactice (8).
3. Îmbinarea teoriei cu practica (8, 9).
4. Realizarea activitãþii de formare prin integrarea
evaluãrii în procesul de formare a empatiei (1, 4,
5, 7).

La construirea Modelului au fost aplicate ºi repere
teoretice specifice.
Modelul reprezintã un sistem teoretic, constituit din
componentele: scopul ºi obiectivele de formare, principiile, conþinuturile, formele, metodele, condiþiile ºi
etapele de formare a capacitãþii empatice a cadrelor
didactice, care sînt ºi elementele esenþiale ale procesului
de formare a capacitãþii empatice a cadrelor didactice.
Scopul aplicãrii modelului: formarea capacitãþii
empatice a cadrelor didactice ca ameliorare a relaþiei profesor-elev, realizarea unui tratament echitabil faþã de elevi,
constituirea unor relaþii cordiale între profesori ºi elevi.
Obiectivele de formare sînt elaborate în baza
caracteristicilor empatiei, raportate la criteriile de
evaluare a relaþiei de comunicare profesor-elev:
 iniþierea în problematica empatiei cadrelor
didactice;
 formarea capacitãþii de a fi deschis pentru
comunicare;
 formarea capacitãþii de a rãspunde afectiv la
emoþiile celuilalt;
 formarea capacitãþii de a se autoanaliza;
 formarea capacitãþii de a observa ºi a valorifica
limbajul nonverbal propriu ºi al interlocutorului;
 formarea capacitãþii de a se situa în rolul
personajelor din opere literare, filme;
 formarea capacitãþii de a se situa în rolul celuilalt;
 formarea capacitãþii de a asculta activ;
 formarea capacitãþii de a se adapta la modul de
comunicare al interlocutorului;
 formarea capacitãþii de a acþiona, dupã parcurgerea situaþiilor sus-numite.
Principiile. Definirea/stabilirea acestora este
necesarã pentru realizarea eficientã a procesului de
formare a capacitãþii empatice. Au fost aplicate douã
tipuri de principii.
Principii didactice generale adaptate la problema
abordatã:
Principiul sistematizãrii ºi continuitãþii procesului
de formare a capacitãþii empatice a cadrelor didactice
stipuleazã cã eficienþa procesului de formare a empatiei
este determinatã de modul de organizare ºi dirijare, de
sistemicitatea acþiunilor de formare, de prezenþa unui
scop ºi a unui sistem de obiective de formare bine delimitate, a unor principii specifice activitãþii de formare,
precum ºi de etapizarea riguroasã a procesului de
formare. Principiul este dedus din ideile teoretice ale lui
S. Marcus (5), O. Holm (3).
Principiul integrãrii teoriei cu practica stabileºte cã
procesul de formare a capacitãþii empatice a cadrelor
didactice presupune îmbinarea activitãþii teoretice ºi a
celei practice. Principiul are la bazã investigaþiile întreprinse de S. B. Borisenko (9), N. V. Afanasieva (8) etc.
Principii specifice procesului de formare a capacitãþii
empatice:
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Principiul integrãrii evaluãrii în procesul de
dezvoltare a empatiei cadrelor didactice preconizeazã
realizarea evaluãrii iniþiale, formative ºi finale.
Integrarea eficientã a evaluãrii în proces va favoriza
diagnosticarea, monitorizarea, reglarea ºi corectarea
acþiunii de formare, inclusiv a empatiei, cãci realizarea
unor sarcini de tipul transpunerea imaginarã în situaþia
celuilalt, de exemplu, reprezintã ºi un act de empatizare,
deci este un exerciþiu de empatie (1, 4, 5, 7).
Principiul formãrii ºi valorificãrii capacitãþii
empatice din perspectiva relaþiilor profesor-elev
stabileºte cã procesul de cultivare a empatiei implicã în
mod necesar formarea ºi valorificarea capacitãþilor
empatice ale cadrelor didactice, orientate spre
îmbunãtãþirea relaþiei de comunicare profesor-elev.
Principiul interdependenþei formãrii capacitãþilor
empatice atribuie capacitãþilor empatice un caracter interdependent, formarea unei capacitãþi empatice
conducînd implicit la formarea altora. Principiul derivã
din analiza caracteristicilor empatiei, care demonstreazã
cã o caracteristicã empaticã reclamã în mod necesar ºi
elemente ale altor caracteristici.
Prin conþinuturi de formare a capacitãþii empatice
înþelegem materiile teoretice privind conceptul de
empatie, natura ºi funcþiile sale, mecanismul psihologic
de formare, factorii care influenþeazã empatia în
comunicare, caracteristicile empatiei raportate la
criteriile de evaluare a comunicãrii profesor-elev,
particularitãþile manifestãrii empatiei cadrelor didactice
în relaþiile lor cu elevii.
Formele activitãþilor de formare empaticã sînt:
colective, în grup, în perechi, individuale. Activitãþile în
colectiv ºi în grup pot fi realizate în cadrul cursurilor de
formare profesionalã continuã, întrunirilor metodologice, seminariilor, prelegerilor, training-urilor. Activitatea individualã se efectueazã paralel cu cea în grup,
precum ºi separat, ºi implicã: documentarea teoreticã în
problematica empatiei; studiul structurii, mecanismului,
caracteristicilor empatiei; aplicarea cunoºtinþelor în
comunicarea interpersonalã; realizarea fiºelor de lucru.
Metodele de formare a empatiei le-am clasificat
convenþional în:
Metodele de evaluare: testarea, chestionarea, convorbirea, observarea relaþiilor profesor-elev.
Metodele de formare: expunerea, explicaþia, prelegerea, dezbaterea, brainstorming-ul, eseul, exerciþiul,
studiul de caz, fiºele de lucru.
Condiþiile de formare. Pentru formarea eficientã a
capacitãþii empatice au fost stabilite urmãtoarele
condiþii: iniþierea în problemã, conºtientizarea necesitãþii de formare a capacitãþii empatice ºi a caracteristicilor empatiei raportate la criteriile de evaluare a
relaþiei de comunicare profesor-elev; respectarea
principiilor puse la baza Modelului, aplicarea adecvatã
a metodologiilor.

Etapele formãrii empatiei:
1. Evaluarea iniþialã a empatiei cadrelor didactice
ºi a unor aspecte ale relaþiei profesor-elev.
Evaluarea se face prin intermediul testelor ºi
chestionarelor (conform lui S. Marcus, însuºi
procesul de completare a testelor ºi chestionarelor faciliteazã formarea empatiei la profesori;
N. Afanasieva o defineºte ºi ca etapã a procesului
de formare).
2. Familiarizarea cu scopul ºi obiectivele,
principiile, formele, metodele ºi condiþiile de
formare a empatiei. Este o etapã de iniþiere ºi
explicare.
3. Valorificarea rezultatelor evaluãrii în vederea
formãrii empatiei. Stabilirea, de cãtre profesori,
a nivelului propriu de empatie ºi a caracteristicilor ei. Elaborarea schemei individuale a
nivelurilor de formare a caracteristicilor
empatiei. Evidenþierea caracteristicilor mai slab
dezvoltate în raport cu celelalte. Luarea deciziei
de a acorda atenþie sporitã caracteristicilor mai
slab dezvoltate, fãrã desconsiderarea celorlalte
caracteristici ale empatiei (7).
4. Familiarizarea detaliatã cu noþiunile de bazã
privind empatia ºi motivaþia necesitãþii formãrii
capacitãþii empatice. La aceastã etapã are loc
familiarizarea cu noþiunile de bazã ºi caracteristicile empatiei; se aduc argumente ºi exemple
în favoarea necesitãþii formãrii empatiei ca o
capacitate ce contribuie la îmbunãtãþirea relaþiei
profesor-elev; se studiazã individual sursele
teoretice în problematica datã, care continuã la
toate etapele; se evidenþiazã direcþia de autoformare a empatiei cadrelor didactice prin studierea
literaturii ºi aplicarea cunoºtinþelor dobîndite în
relaþiile cu semenii.
5. Desfãºurarea activitãþii practice, utilizînd
materialul teoretic, combinat cu autoevaluarea
formativã a cadrelor didactice. Activitãþile
practice se desfãºoarã folosind materialul teoretic
despre conceptul, natura, funcþiile, mecanismul,
caracteristicile empatiei, raportate la criteriile de
evaluare a relaþiei de comunicare profesor-elev,
particularitãþile empatiei cadrelor didactice manifestate în relaþiile lor cu elevii. Aplicarea cunoºtinþelor asimilate  de exemplu, utilizarea cazurilor de interacþiune a pedagogului ºi elevilor din
punctul de vedere al locului ºi rolului empatiei
cadrului didactic; studii de caz, situaþii-problemã,
exerciþii etc. Se elaboreazã fiºe de lucru pentru
pregãtirea, realizarea ºi analiza situaþiilor de comunicare, care includ valorificarea caracteristicilor empatiei ºi asigurã autoevaluarea formativã
a capacitãþii empatice a cadrelor didactice,
direcþia de autoformare a empatiei acestora.
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6. Evaluarea finalã. La aceastã etapã se realizeazã evaluarea propriu-zisã, se stabileºte progresul empatiei ºi al
relaþiei profesor-elev; se fac totalizãri, discuþii, propuneri. Profesorii sînt solicitaþi sã continue independent
activitatea de autoformare a empatiei dupã modelul parcurs, operînd modificãri care sã conducã la îmbunãtãþirea capacitãþii empatice ºi, respectiv, a demersului pedagogic, relaþiilor de comunicare profesor-elev.
Figura 1. Modelul pedagogic de formare ºi evaluare a empatiei cadrelor didactice
Scop: formarea capacitãþii empatice ca ameliorare a relaþiei profesor-elev, realizarea unui
tratament echitabil faþã de elevi, constituirea unor relaþii cordiale între profesori ºi elevi.
Obiective de formare: iniþierea cadrelor didactice în problematica empatiei; formarea capacitãþii
de a fi deschis pentru comunicare; formarea capacitãþii de a rãspunde afectiv la emoþiile celuilalt;
formarea capacitãþii de a se autoanaliza; formarea capacitãþii de a observa ºi a valorifica limbajul
nonverbal propriu ºi al interlocutorului; formarea capacitãþii de a se situa în rolul personajelor din
opere literare, filme etc.; formarea capacitãþii de a se situa în rolul celuilalt; formarea capacitãþii de
a asculta activ; formarea capacitãþii de a se adapta la modul de a comunica al interlocutorului; formarea
capacitãþii de a acþiona, dupã parcurgerea situaþiilor sus-numite.
Principii: a) Principii didactice generale: principiul sistematizãrii ºi continuitãþii procesului de
formare a capacitãþii empatice a cadrelor didactice; principiul integrãrii teoriei cu
practica.
b) Principii specifice formãrii empatiei: principiul integrãrii evaluãrii în procesul de
formare a empatiei cadrelor didactice; principiul formãrii ºi valorificãrii capacitãþii
empatice din perspectiva relaþiilor profesor-elev; principiul interdependenþei formãrii
capacitãþilor empatice.
Activitãþi: colective, în
grup, în perechi, individuale.

Metode de evaluare: testarea, chestionarea, convorbirea,
observarea relaþiilor profesor-elev, studiul programelor analitice.
Metode de formare: expunerea, explicaþia, prelegerea, dezbaterea, brainstorming-ul, eseul, exerciþiul, studiul de caz, fiºele de lucru.

Condiþii: iniþierea în problemã, conºtientizarea necesitãþii de formare a capacitãþii empatice ºi a
caracteristicilor empatiei raportate la criteriile de evaluare a relaþiei de comunicare profesor-elev;
respectarea principiilor puse la baza modelului; folosirea adecvatã a metodologiilor
Conþinuturi: materiile teoretice privind conceptul, natura, funcþiile, mecanismul, factorii care
influenþeazã empatia în comunicare; caracteristicile empatiei raportate la criteriile de evaluare a relaþiei
de comunicare profesor-elev; particularitãþile manifestãrii empatiei cadrelor didactice în relaþiile cu
elevii.
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Organizarea procesului de formare a capacitãþii empatice a cadrelor didactice ca remaniere a
relaþiei profesor-elev
Etapele formãrii empatiei
• Evaluarea iniþialã a empatiei cadrelor didactice ºi a unor aspecte ale relaþiei profesor-elev
• Familiarizarea cu scopul ºi obiectivele, principiile, formele, metodele ºi condiþiile de formare
a empatiei
• Valorificarea rezultatelor evaluãrii în vederea formãrii empatiei
• Familiarizarea detaliatã cu noþiunile de bazã privind empatia ºi motivaþia pentru formarea
capacitãþii empatice
• Desfãºurarea activitãþii practice, utilizînd materialul teoretic, combinat cu autoevaluarea
formativã a cadrelor didactice
• Evaluarea finalã.
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Vã invitãm la ºedinþele
CLUBULUI PAIDEIA
Clubul Paideia este un proiect ce vizeazã discutarea problemelor curente în domeniul educaþiei ºi schimbul
de opinii într-un cadru neformalizat.
CLUBUL PROFESORILOR DE LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ
1. Eseul metaliterar: tehnici de redactare, criterii de
25 martie 15.00  17.00 Angela Grama-Tomiþã
evaluare
2. Numele personajului literar  semn ºi simbol
22 aprilie 15.00  17.00 Tatiana Cartaleanu
3. Faptul stilistic ºi marca stilisticã (de la text la
27 mai 15.00  17.00
Olga Cosovan
dicþionar)
4. CV-ul personajului literar: modalitãþi de redactare
24 iunie 15.00  17.00
Tatiana Cartaleanu
1. Autoevaluarea
2. Dezvoltarea creativitãþii
3.
4.
5.
6.
7.

CLUBUL DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE
11 martie 15.00  17.00
18 martie 15.00  17.00

Forme de lucru cu imaginea
Strategii de depãºire a rezistenþei
Competiþie, colaborare ºi cooperare
Dezbateri  strategie de învãþare/predare/evaluare
Evaluarea prin interviu: tehnici de proiectare ºi
desfãºurare

25 martie 15.00  17.00
8 aprilie 15.00  17.00
15 aprilie 15.00  17.00
13 mai 15.00  17.00
20 mai 15.00  17.00

Lia Sclifos
Livia State
Angela Grama-Tomiþã
Svetlana ªiºcanu
Serghei Lîsenco
Viorica Bolocan
Galina Filip
Tatiana Cartaleanu
Olga Cosovan

CLUBUL PROFESORILOR DE LA DISCIPLINELE EXACTE
1. Dezvoltarea abilitãþii de selectare a produselor
18 martie 15.00  17.00 Silvia Lozovanu
alimentare
2. Motivaþia învãþãrii
1 aprilie 15.00  17.00
Lia Sclifos
3. Cubul  strategie de învãþare/predare/evaluare
8 aprilie 15.00  17.00
Silvia Lozovanu
4. Cunoºtinþe, capacitãþi, competenþe
15 aprilie 15.00  17.00 Lia Sclifos
5. Strategii de evaluare curentã
22 aprilie 15.00  17.00 Tatiana Iacubiþchi
6. Strategii de evaluare sumativã
20 mai 15.00  17.00
Tatiana Iacubiþchi
Pentru a participa la ºedinþele clubului este suficient sã vã înscrieþi contactîndu-ne la tel.: 54-25-56; 54-19-94.
Adresa Centrului:
Persoana de contact:
str. Armeneascã, 13
Nicolae CREÞU
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Metode de interacþiune
educaþionalã.
Aplicaþii pentru predareaînvãþarea elementelor de geometrie
în clasa a V-a
Ludmila URSU
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã

Reforma învãþãmîntului impune schimbarea modelelor didactice tradiþionale cu modele dinamice ºi
flexibile, adaptabile la transformãrile vieþii contemporane, fapt ce genereazã o nouã abordare a strategiilor
didactice, orientîndu-le spre formarea competenþelor
specifice fiecãrei discipline de studiu, dar ºi spre
educarea calitãþilor, abilitãþilor ºi deprinderilor social
utile, atitudinilor pozitive ºi comportamentelor constructive, care îl vor ajuta pe elev sã se integreze în viaþa
ºcolarã ºi postºcolarã. În aceastã ordine de idei, o
importanþã deosebitã capãtã formarea ºi dezvoltarea
capacitãþilor de autoinstruire ºi autoeducare a elevilor.
Realizarea acestor transformãri este posibilã doar în
condiþiile unei poziþii active a elevului în procesul
propriei deveniri  deziderat pe care se centreazã
metodele de interacþiune educaþionalã. Respectivele
metode se caracterizeazã prin stimularea activitãþii
intelectuale ºi a creativitãþii elevilor în medii propice de
instruire (1, pag. 102). Metodele de interacþiune
educaþionalã angajeazã elevii în construcþia cunoaºterii,
învãþãrii, perceputã de aceºtia ca un proces, în cadrul
cãruia ei îºi dezvoltã priceperile, abilitãþile, capacitãþile
(2, pag. 140).
Metodele de interacþiune educaþionalã se
implementeazã în diferite variante, grade de
aprofundare, combinaþii cu metodele tradiþionale,
amplificînd impactul ºi adaptîndu-se la specificul
variabil al subiecþilor educaþiei. Compendiul metodelor
de interacþiune educaþionalã este divers ºi în plinã

evoluþie: Dramatizarea, Problematizarea, Brainstorming-ul, Procedeul Phillips-66, Simularea, Studiul de caz
etc., tehnicile de dezvoltare a gîndirii critice înscriindu-se armonios în acest context.
Procesul luãrii de decizii în vederea alegerii
metodelor optimale pentru o lecþie concretã într-o clasã
concretã de elevi, a proiectãrii ºi realizãrii unei strategii
didactice eficiente comportã multiple probleme de ordin
obiectiv ºi subiectiv. Deºi învãþãtorul concepe complexul
de metode în strînsã corelaþie cu celelalte componente
structurale, metodele dispun de o oarecare autonomie.
Motivul rezidã în faptul cã utilizarea uneia dintre ele
permite realizarea unui spectru larg de obiective, articulînd mai multe unitãþi de conþinut. Sub acest aspect,
metoda didacticã are statutul unui instrument operaþional
al acþiunii, care orienteazã comportamentul elevilor conform expectanþelor stipulate. Referindu-ne la proiectarea
ºi aplicarea metodelor de interacþiune educaþionalã, putem atenþiona profesorii asupra urmãtoarelor momente:
 necesitatea creãrii unui climat stimulativ ºi
motivant pentru activizarea realã ºi eficientã a
elevilor în procesul cunoaºterii;
 promovarea caracterului conºtient al procedeelor
ºi acþiunilor întreprinse de elevi;
 educarea responsabilitãþii elevilor în cadrul
interacþiunilor educaþionale;
 educarea spiritului de toleranþã ºi respect faþã de
manifestãrile comportamentului cognitiv al
colegilor;
 favorizarea autocunoaºterii ºi autoevaluãrii;
 cunoaºterea ºi valorificarea stilului cognitiv
personal al fiecãrui elev în cadrul interacþiunilor
educaþionale;
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 monitorizarea ºi medierea bine gînditã ºi atent
exersatã a activitãþii de învãþare a elevilor, prin
îndrumare, facilitare, corectare etc.;
 diversificarea modalitãþilor de organizare a
grupurilor, de comunicare în grup ºi clasã (chiar
în cazul aceleiaºi metode).
Deseori, profesorii utilizeazã unele ºi aceleaºi
strategii de activizare a elevilor, consfinþite de practica
personalã. În consecinþã, eleviilor li se prezintã doar o
perspectivã referitor la activitatea de învãþare ºi
disciplina de studiu. De aceea este necesarã autoperfecþionarea permanentã a profesorilor, cunoaºterea ºi
aplicarea adecvatã ºi creativã a noutãþilor ºtiinþelor educaþiei, analiza criticã a experienþei pedagogilor practici.
În sprijinul acestei idei, venim cu o sugestie metodologicã de interacþiune educaþionalã pentru predareaînvãþarea temei Patrulatere în clasa a V-a cu obiectivele
(formulate în termeni de performanþã optimã):
La finalul lecþiei elevul va fi capabil:
 sã recunoascã patrulatere prezentate prin desen
sau descriere;
 sã identifice elementele figurilor geometrice,
demonstrîndu-le pe desen ºi d e n u m i n d u - l e
corect;
 sã formuleze, în baza observãrilor, mãsurãrilor ºi
a raþionamentelor inductive, proprietãþi caracteristice ale patrulaterelor;
 sã reprezinte patrulatere prin desen, cu ajutorul
instrumentelor geometrice potrivite, argumentînd
construcþia prin proprietãþile lor caracteristice;
 sã creeze exemple ºi contraexemple pentru fiecare categorie de patrulatere învãþate;
 sã manifeste disponibilitate ºi responsabilitate
pentru a învãþa de la colegi ºi a-i ajuta în rezolvarea de probleme.
Materiale didactice:
Distributive: fiºe (figura 4); seturi de cartele, pe
fiecare fiind reprezentatã o figurã geometricã;
Demonstrative: un set analog de cartele fixat pe tabla
magneticã (figura 1); poster pentru brainstorming
(figura 2).

EVOCARE

Jocul-concurs Decodificarea mesajului
Profesorul citeºte itemii, iar elevii, pe rînd, scriu pe
tablã rãspunsurile în coloniþã. Se citeºte cuvîntul format
din iniþialele rãspunsurilor (PATRULATERE). Astfel se
aflã tema lecþiei, se actualizeazã cunoºtinþele. Se anunþã
obiectivele lecþiei.
1. Linia frîntã închisã, laturile cãreia nu se
intersecteazã se numeºte... .
2. Laturile AB ºi BC ale poligonului ABCDE sînt
opuse sau alãturate?
3. Poligonul cu 3 laturi se numeºte ... .
4. ... este instrumentul geometric folosit la trasarea
dreptelor.
5. Figura geometricã formatã din douã semidrepte
cu aceeaºi origine se numeºte ... .
6. Segmentul ale cãrui capete sînt vîrfuri consecutive
ale unui poligon se numeºte ... poligonului.
7. Unghiul ... are mãsura mai micã decît mãsura
unghiului drept.
8. Care este cel mai mic numãr de laturi pe care le
poate avea un poligon?
9. Douã segmente congruente au lungimi ... .
10. Segmentul care uneºte centrul cercului cu un
punct de pe cerc se numeºte ... .
11. Pentru a desena unghiuri drepte folosim ... .
REALIZAREA SENSULUI

• Mai multe capete la un loc
Elevii se organizeazã în grupuri eterogene a cîte 4,
fiecare membru primind un ecuson cu numãrul sãu. Se
formuleazã problemele ºi se explicã modalitatea de
colaborare: elevii gîndesc independent, apoi discutã în
grup. Cu ajutorul unui clopoþel sau ceas deºteptãtor,
profesorul delimiteazã timpul rezervat pentru gîndirea
independentã (3-5 min.) ºi pentru discuþiile în grup
(5-7 min.). La final, profesorul numeºte un numãr (1-4)
ºi toþi elevii cu acel numãr relateazã clasei soluþia pentru
prima problemã gãsitã prin colaborare în grupul lor.
Soluþia problemei a doua se abordeazã în mod analog.
Figura 1
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nu este patrulater, deoarece nu este
poligon: este o linie frîntã închisã
ale cãrei laturi se intersecteazã;
nu este patrulater, deoarece nu are
4 laturi: este un poligon cu 6 laturi
(hexagon).
2) Recunoaºtem un patrulater, dacã este poligon
(linie frîntã închisã ale cãrei laturi nu se intersecteazã) ºi are 4 laturi (4 vîrfuri, 4 unghiuri).
• Brainstorming
Fiecare problemã se abordeazã în modul urmãtor:
 clasa se împarte în douã echipe: emiþãtorii de
•
•
•
•
•

Trapezul este un
Paralelogramul este un
Dreptunghiul este un
Rombul este un
Pãtratul este un

idei/evaluatorii (de exemplu, fete/bãieþi; elevii
din stînga/dreapta fiecãrei bãnci etc.);
 elevii din prima echipã emit idei, care se fixeazã
pe tablã fãrã a fi supuse evaluãrii;
 elevii din echipa a doua evalueazã ideile ºi,
monitorizaþi de profesor, formuleazã soluþia;
 profesorul dirijeazã elevii pentru a generaliza
procesul soluþionãrii;
 se completeazã pe poster (figura 2) propoziþia
respectivã ºi se schiþeazã alãturi drept exemplu o
figurã geometricã.
Pentru a evita inducerea unui climat inhibitoriu ºi
conflictual, în procesul rezolvãrii urmãtoarei probleme
propuse în cadrul brainstorming-ului echipele vor face
schimb de roluri.
Profesorul va încuraja elevii sã emitã idei, dezvoltîndu-le pe cele ale colegilor, dat fiind faptul cã ideile
nu aparþin cuiva anume, dar sînt un produs al interacþiunii educaþionale. Este important a solicita idei de la
elevii timizi, care se integreazã mai dificil în activitate.
De asemenea, se va urmãri anihilarea tendinþei de a lansa
idei fãrã argumentare, specificã elevilor care se
antreneazã rapid în activitate, dar superficial.
Figura 2

care are
care are
care are
care are
care are
care are
care are

Din mulþimea de figuri geometrice prezentatã iniþial
a rãmas submulþimea expusã în figura 3.
Figura 3

.
.
.
.
.
.
.
Soluþia:

patrulatere care nu au nici o
pereche de laturi opuse paralele;

patrulatere care au o singurã pereche de laturi
opuse paralele;

Probleme:
1) Observaþi cîte perechi de laturi opuse paralele are
fiecare dintre patrulaterele rãmase. Clasificaþi
patrulaterele rãmase.

patrulatere care au cîte douã perechi de laturi
opuse paralele.
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Probleme: 1) Sortaþi din mulþimea figurilor prezentate (figura 1) pe cele ce nu sînt
patrulatere. Argumentaþi.
2) Expuneþi proprietãþile dupã care
recunoaºteþi un patrulater.
Soluþii:
1)
nu este patrulater, deoarece nu este
poligon: nu este o linie frîntã;

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE

Se reactualizeazã denumirea patrulaterelor grupate
în clasa a doua  trapeze ºi a celor grupate în clasa a
treia  paralelograme.
Pentru a generaliza procesul soluþionãrii, elevii
rãspund la întrebarea Cum am obþinut mulþimea
trapezelor?: Din mulþimea patrulaterelor (gen) le-am
sortat pe acelea care au cîte o singurã pereche de laturi
opuse paralele (diferenþa de specie). Se completeazã
propoziþia respectivã de pe poster: Trapezul este un
patrulater care are o singurã pereche de laturi opuse
paralele. Alãturi se schiþeazã un exemplu.
Se procedeazã analog pentru paralelograme (din
mulþimea patrulaterelor le-am ales pe acelea care au cîte
douã perechi de laturi opuse paralele).
3) Aranjaþi din nou paralelogramele. Observaþi,
efectuaþi mãsurãri ºi selectaþi din mulþimea
paralelogramelor pe acelea care au toate
unghiurile drepte.
Soluþia:

Se specificã denumirea (dreptunghiuri), se
generalizeazã procesul soluþionãrii (din mulþimea
paralelogramelor le-am sortat pe acelea care au toate
unghiurile drepte), se lucreazã pe poster.
4) Aranjaþi din nou paralelogramele. Observaþi,
efectuaþi mãsurãri ºi sortaþi-le pe acelea care au
toate laturile de lungimi egale.

Soluþia:

Se aminteºte denumirea (romburi), se generalizeazã
procesul soluþionãrii (din mulþimea paralelogramelor
le-am sortat pe acelea care au toate laturile de lungimi
egale), apoi se lucreazã pe poster.
5) Ce paralelograme le-aþi sortat ºi ca dreptunghiuri,
ºi ca romburi?
Soluþia:

Se aminteºte denumirea (pãtrate). Se generalizeazã
procesul soluþionãrii, gãsind mai multe variante posibile:
 din mulþimea paralelogramelor le-am sortat pe
acelea care au toate unghiurile de lungimi egale
ºi toate unghiurile drepte;
 din mulþimea dreptunghiurilor le-am sortat pe
acelea care au toate laturile de lungimi egale;
 din mulþimea romburilor le-am sortat pe acelea
care au toate unghiurile drepte.
La final, se apreciazã calitatea activitãþii elevilor în
cadrul brainstorming-ului.
•
Fiºe de lucru prin colaborare
Figura 4

1) Folosiþi instrumente geometrice potrivite ºi continuaþi sã desenaþi:
un trapez:

un paralelogram:

un dreptungi:

un pãtrat:

2) Care dintre patrulaterele desenate mai sus este romb? Completaþi urmãtorul enunþ:
este romb, deoarece satisface condiþiile:
este
;
are
.
3) Un elev afirmã: Dacã un poligon are laturile opuse paralele, atunci el este paralelogram.
În cazul cînd are dreptate, scrieþi pe linia rezervatã DA ºi schiþaþi alãturi o figurã geometricã drept
exemplu.
Dacã rãspunsul e greºit, scrieþi pe linia rezervatã NU ºi schiþaþi alãturi o figurã geometricã drept
contraexemplu.
______
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Dacã permite timpul, lucrul pe fiºe poate fi abordat în tehnica Mai multe capete la un loc. Este potrivitã ºi tehnica
Gîndeºte-Perechi-Prezintã:
 elevii lucreazã în perechi;
 dupã expirarea timpului rezervat, rezultatele obþinute se prezintã clasei, confruntîndu-le ºi ajungînd la soluþii
corecte.
În alt caz, fiºele se transmit învãþãtorului pentru a fi verificate ºi analizate la lecþia de consolidare.
Figura 5

A

C
D

B

F

E

Trasaþi sãgeþi ºi stabiliþi corespondenþa:
A
B
C
D
E
F

mulþimea trapezelor
mulþimea patrulaterelor
mulþimea pãtratelor
mulþimea paralelogramelor
mulþimea dreptunghiurilor
mulþimea romburilor

1.
2.
3.
4.

REPERE BIBLIOGRAFICE:

Cerghit, I.; Neacºu, I.; Negreþ-Dobridor, I., Pâniºoarã, I., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaºi, 2001.
Joiþa, E., Educaþie cognitivã, Editura Polirom, Iaºi, 2002.
Matematica. Curriculum ºcolar pentru clasele V-IX, Editura Dosoftei, Iaºi, 2000.
Singer, M.; Rãileanu, A.; Raischi, V., Matematica. Manual pentru clasa a V-a, Editura Prut Internaþional,
Chiºinãu, 2000.

METODE DE INTERACÞIUNE EDUCAÞIONALÃ. APLICAÞII PENTRU PREDAREA-ÎNVÃÞAREA
ELEMENTELOR DE GEOMETRIE ÎN CLASA A V-A

65

Didactica Pro..., Nr.1(29) anul 2005

REFLECÞIE

Discuþie frontalã: Ce aþi aflat la lecþie? Cum aþi utilizat cele învãþate? Ce credeþi cã aþi mai putea afla despre
patrulatere?
La lecþia urmãtoare în cadrul etapei Evocare, propunem o activitate ce îmbinã tehnicile Mai multe capete la un
loc ºi Diagrama Venn, care va viza rezolvarea fiºei prezentate în figura 5.
Pentru a organiza o lecþie interesantã, dar ºi eficientã, profesorul trebuie sã cunoascã varietatea metodelor
disponibile în cîmpul didacticii moderne, particularitãþile elevilor cu care lucreazã, valenþele conþinutului de predareînvãþare, sã-ºi valorifice plenar personalitatea ºi sã devinã un autentic subiect creator în materie de articulare a
strategiilor didactice (vezi Figura 5).

Summary
The year 2005 is declared by the Council of Europe as the European Year of the democratic citizenship, the Ministry of Education has nominated a number of manifestations/events, among which the elaboration of the Concept on Civic Education.
In the Republic of Moldova, democratization of the society imposes new approaches in educating
the new generation. In this context, the present issue of the Didactica Pro  journal comes to argue on
different aspects of the civic education of Youth and their participation in the social life.
The QUO VADIS? rubric presents the essay on the Civism. Can youth be good citizens?, in which
Vlad Pohilã proposes some reflections on what is the sense of the civic patriotic education for Youth.
Youth has the responsibility to get familiar with the spiritual values of the nation, because a good citizen
of the state will become a good citizen of Europe as well.
The straw vote What does it mean to be an active citizen? The involvement of youth in the public
life which has been done on a competition basis of the high school students from Chisinau and other
various places, indicates that the young generation pleads for the social activism. Iosif Moldovan and
Claudia Coadã, in their research on Participation for active and democratic citizenship, justify the degree
of concern among youth for awareness and volunteer involvement in the real life, in the environment
and community. The Education for democratic citizenship in the boarding schools in Moldova is a
problem tackled by Aurelia Racu, as integration of the children with disabilities in the society constitutes an important aspect of the civic education.
The PRODIDACTICA EVENTS announces the following programs within the Social Integration
and Tolerance Program: Information and Formation. In the Schools Partnerships direction  the projects
Ave natura and The rose of friendship. Coordinator: Lilia Stârcea.
In the DOCENDO DISCIMUS rubrics one can find an article on the need to organize the election
campaign for educating the civic responsibility, by Angela Ciorici, as well as see Tatiana Racus view
points referring to the education of the active citizen in a society in transition as our society is. Valentina
Olaru treats the On democracy topic/issue for reflection and discussions in the didactical activities, while
Serghei Lîsenco views the debate as a way/form of activity that contributes to educating the civic activism. The Debate Program launched by the SOROS Foundation Moldova, has perfectly integrated in
the educational space of the country, as a result there are more than 40 places in the country in which
there are Clubs of the National League of Pre University Debates, within which both the children and
teenagers are being trained.
In the EDUCATORs RUBRIC, Aliona Teutu proposes a strategy that regards the readiness of the
family for performing the educational tasks on the basis of well known models. The experience gained
contributes to the development, concretization and validation of the training of parents. The relation
between the teacher and the student constitutes a basis of the pedagogical process through which the
transfer of the values and cultural norms is done. It is the opinion supported by Liuba Cristea in her article on Pedagogical Communication, in which she also presents 8 communication styles that are applied in the educational process.
EX CATHEDRA contains exciting data on the virtualization of the educational space, under the
reconfiguration of the traditional learning groups (Constantin Cucoº). Techniques for behavior modification and their involvement in the class management are in Emil Stans opinion, an indisputable practical help for the teachers. Svetlana Chiþu comments on a model of developing and evaluating the empathy, an important capacity in creating and maintaining efficient communication relation with the students.
The DEVELOPING CRITICAL THINKING rubric hosts the column by Ludmila Ursu on the Educational interaction methods. Practical exercises for teaching-learning of the elements in geometry, in
the 5th grade. The methods presented engage the students in building the cognition perceived by them
as a process in which they develop their skills, abilities and capacities.
Aºteptãm ca de obicei articolele dumneavoastrã, care nu trebuie sã depãºeascã opt pagini, dactilografiate la douã rînduri.
Redacþia nu recenzeazã ºi nu restituie materialele nepublicate.
Responsabilitatea pentru corectitudinea ºi veridicitatea conþinutului materialelor prezentate revine semnatarilor.
Punctul de vedere al autorilor nu coincide neapãrat cu cel al redacþiei.
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