C U P R I N S

Nadia CRISTEA
Argument ............................................................................................................................ 2

Revistã de teorie ºi practicã educaþionalã
a Centrului Educaþional
PRO DIDACTICA
Nr. 1 (35), 2006
Colegiul de redacþie:
Gabriel ALBU (România)
Silvia BARBAROV
Svetlana BELEAEVA
Nina BERNAZ
Viorica BOLOCAN
Paul CLARKE (Marea Britanie)
Olga COSOVAN
Alexandru CRIªAN (România)
Constantin CUCOª (România)
Otilia DANDARA
Viorica GORAª-POSTICÃ
Vladimir GUÞU
Kurt MEREDITH (SUA)
Liliana NICOLAESCU-ONOFREI
Vlad PÂSLARU
Carolina PLATON
Igor POVAR (Canada)
Nicolae PRODAN
Emil STAN (România)
Echipa redacþionalã:
Redactor-ºef:
Nadia Cristea
Redactor stilizator:
Mariana Vatamanu-Ciocanu
Redactor:
Dan Bogdea
Culegere ºi corectare:
Maria Balan
Tehnoredactare computerizatã:
Sergiu Puiu
Design grafic:
Nicolae Susanu
Prepress: Centrul Educaþional PRO DIDACTICA
Tipar: Combinatul Poligrafic, mun. Chiºinãu
Articolele publicate nu angajeazã în nici un fel
instituþiile de care aparþin autorii, tot aºa cum nu
reflectã poziþia finanþatorilor.

Adresa redacþiei:

str. Armeneascã, 16/2, mun. Chiºinãu
MD-2012, Republica Moldova
tel: 542976, fax: 544199
E-mail: didacticapro@prodidactica.dnt.md
www.prodidactica.md/revista
ISSN 1810-6455

EX CATHEDRA
Vlad PÂSLARU
Valoare ºi educaþie axiologicã: definiþie ºi structurare ................................................ 3
Svetlana Rusnac
Socializarea ºi inculturaþia  forme de perpetuare ºi modificare a valorilor ............ 8
Boris MELNIC, Boris GÃINÃ, Nistor BOLOCAN, Trifan MIROLIUBOV
Umanismul ºtiinþific ..................................................................................................... 12
QUO VADIS?
Constantin CUCOª
Biserica ºi ºcoala în reconstruirea mediului comunitar ............................................ 14
Vitalie Bolboceanu
Cultura în masã redatã de calitatea eticã a programelor audiovizuale .................... 15
DOCENDO DISCIMUS
Liliana POSÞAN
Conceptul educaþie pe parcursul vieþii: abordare motivaþionalã
din perspectiva formãrii adulþilor .............................................................................. 18
Ioana BANADUC
Conexiunea: act de lecturã-comunicareproducere de text (modalitãþi
interactive, stimulative pentru producerea de text împotriva
textului literar) .............................................................................................................. 21
Tatiana VÎLCU
Serviciul activitãþii extraºcolare în Basarabia interbelicã ........................................ 25
Veronica TRIFAN
Valorile familiei oglindite în creaþia popularã oralã ................................................. 26
EXERCITO, ERGO SUM
Raisa MIRON
Instruirea asistatã de calculator la lecþiile de matematicã ......................................... 28
Iurie DRUÞÃ, Violeta DRUÞÃ
Algoritmizarea  metodã eficientã în rezolvarea exerciþiilor
ºi problemelor de calcul la chimie ............................................................................... 31
Galina MATCOVSCHI
Formarea orientãrilor axiologice ale elevilor în baza creaþiei populare ................... 35
EVENIMENTE CEPD
Liliana NICOLAESCU-ONOFREI
Instrumente manageriale pentru optimizarea calitãþii educaþiei ............................... 37
PONDEROSA VOX
Silviu ANDRIEª-TABAC
De la modelul universitar paternalist la modele individualiste ............................... 38
DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE
Serghei LÎSENCO
Evaluarea discuþiei ºi discuþia ca instrument de evaluare ........................................ 44
Angela ÞONCU
Întrebarea  o cale importantã pentru formarea gîndirii individuale .................... 49
Zinaida BÃDÃRÃU
Dezvoltarea gîndirii critice prin lucrul asupra documentului scris ......................... 51
DICÞIONAR
Sorin CRISTEA
Educaþia prin ºi pentru valori .................................................................................... 54
SUMMARY ...................................................................................................................... 56

©

Copyright Centrul Educaþional
PRO DIDACTICA

C

U

P

R

I

N

S

RUBRICA REDACTORULUI

Argument

Nadia CRISTEA

Valori ale trecutului, ale prezentului, ale viitorului  naþionale, universale...
Sã perpetuãm ºirul lor, sã le reevaluãm pe cele primite drept moºtenire, sã creãm altele, sã
le triem pe cele noi...
Actul educaþional nu se limiteazã la o simplã reproducere a valorilor morale, culturale,
ºtiinþifice etc., ci opereazã o selecþie, o ierarhizare. A pãstra, a împãrtãºi sau a renunþa la valori
presupune prezenþa obligatorie a unei coloane vertebrale ºi discernãmînt nu doar pentru
moment, ci ºi în timp. A ºti sã te cultivi, sã utilizezi cu grijã facultatea de a raþiona, de a distinge
falsitatea de adevãr, rãul de bine, urîtul de frumos  sînt calitãþi ce urmeazã sã le formãm pe
parcursul ºcolarizãrii. Odatã cumulate ºi interiorizate, acestea vor genera dorinþa de
cunoaºtere, vor contura preferinþe personale, vor descoperi sau vor intui ceea ce trebuie sã
fie o valoare.
În procesul educaþional cea mai bunã strategie nu este impunerea valorilor. Elevul trebuie
sã adere la ele prin cãutare ºi percepere. Educaþia prin ºi pentru valori se poate realiza doar
printr-o colaborare permanentã între diverse instituþii sociale ce au menirea de a promova
acest obiectiv major: unitãþile de învãþãmînt de toate treptele  prin conþinuturi relevante,
mass-media  prin respectarea criteriilor de pertinenþã valoricã, biserica prin redobîndirea
statutului de instanþã valoricã credibilã pentru oameni, familia  prin transmiterea valorilor
de referinþã (omenia, cultul muncii, caritatea, onestitatea, respectul).
Sistemul valorilor naþionale creeazã o punte spre universalitate, prin intermediul lor
oferindu-ni-se posibilitatea comunicãrii nu doar cu cel de alãturi, ci ºi cu cei de religii, culturi
ºi mentalitãþi diferite. Este firesc ca secolul XXI sã fie al toleranþei, democraþiei,
multiculturalitãþii. Racordarea acum la universalitatea valorilor autentice îi va permite
individului în perspectivã sã asimileze ºi sã se bucure de un registru mai larg de valori diferite,
benefice tocmai prin complementaritatea lor cu cele achiziþionate iniþial (C. Cucoº, Pedagogie
ºi axiologie, Bucureºti, 1995, p. 23).
Universul axiologic al societãþii este un loc al interpretãrii, ajustãrii, reaºezãrii, contestãrii,
redefinirii. În fond, valorile se discutã, se acceptã, se amendeazã, se creeazã. Acest proces
este un semn al crizei ce poate anunþa o renaºtere.
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Valoare ºi educaþie axiologicã:
definiþie ºi structurare
Moto: Însãºi definiþia valorii este o valoare, ca ºi
educaþia pentru valori, care de asemenea este valoare.
Chestiunea valorilor este indispensabil legatã de
fiinþa umanã. Specific umanã este ºi educaþia. Indivizii
umani se produc ca entitãþi umane prin educaþie ºi
neapãrat ca pãrþi indivizibile, determinate congenital,
ale unor entitãþi umane de rang superior: familia,
naþiunea, umanitatea. Familia ºi naþiunea reprezintã
etnicitatea, naþionalul sau particularitatea; umanitatea
reprezintã universalul sau generalul.
Fiinþarea individului exclusiv ca entitate bio-socioculturalã a familiei, naþiunii, umanitãþii, conform lui W. von
Humboldt, are caracter imuabil: nimeni nu poate exista în
alt mod decît ca produs al acestora ºi în cadrul lor (33).
Educaþia constituie factorul definitoriu care îºi asumã
responsabilitatea schimbãrii în pozitiv, desãvîrºirii fiinþei
umane (cf. 4, 8, 14, 23, 24).
Originea valorii. Fiind fiinþa umanã cel mai complex
lucru ºi fenomen al lumii, ºi definirea valorii este o acþiune
complexã ºi dificilã.
Înþelegem prin originea valorilor geneza, apariþia,
modul în care au apãrut ºi apar valorile, adicã calitatea
producerii/creaþiei lucrurilor, precum ºi esenþa acestora,
calitatea de lucruri produse/create în lume, aceasta
fiind ºi prima coordonatã a definirii valorii.
Chestiunea valorii este direct legatã de modul în care
este înþeleasã originea/esenþa fiinþei umane. Demersul
nostru se întemeiazã pe conceptul filozofic potrivit cãruia
fiinþa umanã existã concomitent în lumea fizicului ºi în
lumea metafizicului, adicã a materiei ºi a spiritului, a
sensibilului ºi a suprasensibilului, care sînt guvernate de
principii specifice, respectiv: materia, fizicul  de determinaþii, iar spiritul, metafizicul  de autoreflexii (Kant, 18).
Fiinþa umanã reprezintã interacþiunea fizicului ºi a metafizicului, a materiei ºi a spiritului, a sensibilului ºi a supra-
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sensibilului, a determinaþiilor ºi a autoreflexiilor. Nu poþi
sã-þi imaginezi un individ care sã nu se gîndeascã pe sine,
care sã nu-ºi gîndeascã gîndurile, un om care nu ºtie cã
gîndeºte  o conºtiinþã care nu se autoconºtientizeazã,
adicã un individ a cãrui existenþã, asemenea altor fiinþe biologice, se desfãºoarã exclusiv în lumea fizicului, a materiei.
Valoarea se produce din interacþiunea celor douã
sfere ale existenþei umane: fizicã ºi metafizicã.
Definitã dinspre cunoaºterea empiricã, praxiologicã
(experienþele umane), valoarea este un lucru util, necesar,
de preþ, sau o calitate a unui lucru, o calitate care
corespunde necesitãþilor, aºteptãrilor, idealului uman,
naþional, social, individului.
Definitã dinspre cunoaºterea ºtiinþificã (teoreticã),
chestiunea originii valorii obþine noi semnificaþii. În
cunoaºterea ºtiinþificã, lucrurile (obiecte, fenomene,
evenimente, idei, sentimente, dorinþe etc.  tot ce existã
prin sine sau este creat prin activitate umanã) reprezintã
obiectul cunoaºterii, care este separat de subiectul
cunoaºterii, el existã în afara omului, sau ca parte a uneia
dintre fiinþele sale biologice, intelectuale, spirituale. Prin
cunoaºterea ºtiinþificã, obiectul cunoaºterii nu se schimbã
(sau se schimbã nesemnificativ); se schimbã însã
reprezentãrile noastre despre acesta, adicã se schimbã
subiectul cunoscãtor. Deºi în cunoaºterea ºtiinþificã
valoarea are caracter obiectiv-subiectiv, ºi în acest cadru
epistemologic valoarea este un lucru care se aflã nu doar
în afara omului ci ºi în interiorul sãu, cãci valoarea nu este
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indiferentã faþã de individul uman (grupul etnic/social); ea,
fiind un obiect al dorinþei (T. Vianu, 30), trebuie sã
rãspundã/sã corespundã aºteptãrilor, idealurilor individului, grupului etnic/social etc. Or, ºi în acest caz esenþa
educaþiei axiologice se identificã cu un sistem de acþiuni
ordonate teleologic pentru formarea-dezvoltarea la indivizii
umani nu doar a capacitãþilor de a-ºi apropria-însuºi un
numãr cît mai mare de valori, ci în schimbarea, desãvîrºirea
a însuºi subiectului cunoscãtor, a fiinþei umane.
În cunoaºterea artisticã valoarea este ºi mai apropiatã fiinþei umane, ea identificîndu-se chiar cu subiectul
cunoscãtor. Autori de referinþã în filozofia artei ºi
esteticã  Aristotel (2), Platon (26), Kant (17, 18), Schiller
(34), Schelling (34), Hegel (34), Goethe (11), W. von
Humboldt (33), ªt. Lupaºcu (20), T. Vianu (30), C. Noica
(19, 22), R. Ingarden (cf.16), M. Heidegger (13), R. Barthes
(3), H.R. Jausse (16), M. Corti (5), U. Eco (10),
J. Mukarovsky (21), C. Radu (27) etc.  demonstreazã cã
originea operei de artã se aflã în caracterul subiectivobiectiv al cunoaºterii. Ca obiect al cunoaºterii, opera de
artã nu existã în afara subiectului cunoscãtor decît la
modul convenþional. Opera de artã îºi începe adevãrata
existenþã abia în momentul în care este receptatã,
subiectul cunoscãtor recreînd-o prin percepþie, imaginaþie
ºi gîndire artisticã. În cunoaºterea artisticã, obiectul
cunoaºterii (opera de artã) este, astfel, recreat de cãtre
subiectul cunoscãtor. Opera de artã nu existã, ea devine
ca atare datoritã acþiunii de cunoaºtere a receptorului.
Respectiv, ºi adevãrul (=valoarea) în cunoaºterea artisticã
nu se aflã în afara omului, ci este produs, creat de cãtre
acesta.
Al. Tãnase extinde aceastã trãsãturã a valorii ºi asupra
fiinþe umane: Omul nu este, ci devine o fiinþã culturalã
(29, p. 14).
Valoare în sine nu existã; existã dorinþa noastrã
pentru ceva pe care îl definim ca valoare. Valoarea se
naºte din atitudinea (raportarea) omului faþã de
lucrurile din interior-exteriorul sãu.
Metalele rare ºi pietrele preþioase, de exemplu, despre
care se considerã cã sînt valori în sine, nu sînt valori decît
în contextul acelor convenþii care acceptã ca acestea sã
reprezinte alte obiecte ºi valori necesare omului pentru
viaþa biologicã, socialã ºi spiritualã: în schimbul unei
cantitãþi de aur se poate obþine o cantitate de alimente,
indispensabilã vieþii biologice; se pot obþine studii
profesionale pentru inserþia oportunã a individului în
societate ca producãtor de valori materiale ºi/sau
spirituale; se pot obþine instrumente (cãrþi, filme) sau se
pot realiza acþiuni de cunoaºtere ºi viaþã culturalspirituale. Faptul cã aurul este unul din metalele care nu
se supune coroziunii (nu se oxideazã) este indiferent faþã
de om. Însã aceastã capacitate a aurului a devenit cu
adevãrat o calitate definitorie a sa abia în momentul în
care omul ºi-a raportat-o la propriile nevoi ºi idei despre
util ºi frumos.

A doua acþiune care se aflã la originea valorilor este
cunoaºterea acestora. Sintagma vorbirii curente omul
(elevul) însuºeºte valorile, nu indicã o simplã miºcare, o
deplasare a unei valori dintr-un loc din exteriorul omului
cãtre om. Verbul a însuºi redã acþiunea omului
(subiectului cunoscãtor/educat) pentru a face ca ceva,
anume în procesul acþiunii declanºate de om, sã devinã
o calitate, o însuºire a acestuia. A însuºi sau a apropria
echivaleazã cu elaborarea, producerea, crearea valorii de
cãtre agentul acþiunii. Educaþia, în accepþiunea cea mai
generalã a termenului, presupune anume o însuºire
transformatoare a valorilor, în procesul cãreia atît valorile
comunicate (de exemplu, cunoºtinþele) cît ºi subiectul
receptor (educatul) suportã schimbãri benefice, de sporire
a propriei identitãþi: valoarea abia atunci devine cu
adevãrat valoare cînd este receptatã ca atare de cãtre un
subiect cunoscãtor, iar subiectul educat îºi poate
consolida identitatea prin însuºirea unei valori doar cu
condiþia ca valoarea respectivã sã fie acceptatã de el ca
pe o achiziþie personalã, nu ca pe un corp strãin care i se
implanteazã în conºtiinþã.
A treia acþiune generatoare de valori este faptul
creãrii acestora de cãtre om. Toate valorile înglobate de
termenul culturã sînt creaþii ale omului, iar omul creeazã
doar raportîndu-se la lumea din afara sa ºi la propriul
univers, în toate situaþiile actul creaþiei avînd motivaþie
personalã. În cazul valorilor date individului  natura,
valorile create de omenire  acestea sînt definite ca valori
în baza atitudinilor pe care le elaboreazã individul faþã de
ele, atitudinile fiind recunoscute ca acte de creaþie, cãci
anume ele certificã faptul unor mutaþii în fiinþa celui care
le elaboreazã.
O desfãºurare a caracteristicilor valorii este oferitã de
structurarea valorilor.
T. Vianu menþioneazã patru tipuri de acte:
reprezentarea, gîndirea, simþirea ºi dorinþa, ºi patru tipuri
de obiecte: imaginile, abstracþiile, obiectele ºi valorile.
Reprezentarea cuprinde imagini, gîndirea cuprinde
abstracþii, simþirea cuprinde afecte, dorinþa cuprinde
valori (31, p. 15). În aceastã bazã defineºte valorile ca
obiecte ale dorinþei ºi le clasificã în opt tipuri:
I. Economice. II. Vitale. III. Juridice. IV. Politice.
V. Teoretice. VI. Estetice. VII. Morale. VIII. Religioase [32,
p. 95-96].
În sfera dezirabilului localizeazã definiþia valorii ºi unul
din dicþionarele de filozofie, potrivit cãruia valoare poate
fi tot ceea ce este dezirabil, precum ºi ceea ce trebuie
sã fie. Valorile sînt prezentate în raport cu realitatea
umanã, cu experienþa, voinþa sau acþiunea individului
(subiectul) ºi sînt clasificate în:
I. Biologice. II. Economice. III. Estetice. IV. Morale.
V. Religioase (9, p. 354).
P. Andrei avanseazã 7 criterii de clasificare a valorilor:
 valabilitatea: valori relative ºi valori absolute,
valori obiective ºi valori subiective;

VALOARE ªI EDUCAÞIE AXIOLOGICÃ: DEFINIÞIE ªI STRUCTURARE

6

 calitatea: valori pozitive ºi valori negative, valori
scopuri ºi valori efect;
 subiectul pe care se centreazã: valori autopatice
(pe sine), valori heteropatice (pe altã persoanã),
valori ergopatice (pe ceva nepersonal);
 motivul aderãrii la valori: valori accidentale,
valori tranzitorii, valori propriu-zise ale persoanei;
 obiectul valorilor: valori economice, valori
etice, valori juridice, valori politice, valori estetice,
valori morale etc.;
 facultãþile psihice aferente: valori sensibile, valori sentimentale, valori cognitive sau intelectuale;
 sfera de întindere a valorilor: valori individuale,
valori sociale, valori cosmice (1).
La acestea P. Iluþ adaugã alte 7 criterii:
 incidenþei asupra comunitãþilor ºi indivizilor: valori
posibile, valori probabile;
 gradului de manifestare în comportament: valori
potenþiale, valori actualizate, valori virtuale, valori
operante;
 locului ºi rolului în structura mentalitãþilor grupale/
personale: valori centrale ºi marginale;
 pragmatismului: valori materialiste;
 spiritualitãþii: valori spirituale;
 tradiþiei: valori tradiþionale;
 modernitãþii: valori moderne (15).
Clasificarea valorilor dupã B. ªerbãnescu:
Valori materiale ºi fizice: sãnãtate, confort, securitate;
Valori economice: productivitate, eficacitate;
Valori morale: onestitate, echitate;
Valori sociale: filantropie, politeþe;
Valori politice/civice: libertate, dreptate, egalitate,
toleranþã;
Valori estetice: frumuseþe, simetrie, armonie;
Valori religioase/spirituale: milã, puritate, iubire,
iertare;
Valori intelectuale: inteligenþã, claritate;
Valori profesionale: consideraþie, reuºitã profesionalã;
Valori sentimentale: dragoste (28, p. 87).
Multitudinea definiþiilor ºi clasificãrilor valorilor este
o caracteristicã generalã implicitã a acestora: capacitatea
de a reprezenta în totalitatea ºi în integralitatea sa Fiinþa
umanã. În acest sens, cultura înglobeazã/se identificã cu
valorile create de omenire. De asemenea, dificultatea de
definire a valorilor decurge din caracterul lor
interdisciplinar: nu existã valori pure  economice,
estetice etc., fiecare tip reprezentînd ºi domenii contigente
ale activitãþii ºi spiritului uman.
Ca ºi caracteristici definitorii ale valorilor, se disting:
 caracterul dezirabil al valorilor: valorile existã/
se produc ca dorinþe, ca o calitate proiectatã ºi
doritã, deci ca proiecþie a viitorului Fiinþei umane
asupra prezentului acesteia;

 raportarea exclusivã la om: omul este cel care
creeazã valorile sau/ºi se raporteazã la anumite
lucruri, fenomene, evenimente, idei etc. (=lumea
datã omului + lumea datã individului la naºtere),
imprimîndu-le astfel calitatea de valoare, de
exemplu, atitudinea oamenilor faþã de naturã;
atitudinea individului faþã de operele literare;
 multitudinea ºi varietatea nedefinitã ºi
nelimitatã a valorilor, asociate cu multitudinea
ºi varietatea nedefinitã ºi nelimitatã a indivizilor
umani, a universului uman, dar ºi
 caracterul stabil al valorilor, ca manifestare a
principiului stabilitãþii ºi continuitãþii lumii ºi a
omului în lume;
 aproprierea (asimilarea, însuºirea) valorilor
determinã esenþial calitatea individului:
individul se identificã cu propria-i calitate, adicã
cu propriile valori, inclusiv cu calitatea de a-ºi
apropria valori, de a se constitui ca fiinþã
desãvîrºitã  valoarea supremã a fiinþei umane.
Structurarea educaþionalã a valorilor. Toþi autorii
preocupaþi de definirea valorilor acordã acestora ºi o
dimensiune educaþionalã: valorile sînt create prin
cunoaºtere ºi valorile existã prin cunoaºtere, iar
cunoaºterea este educativã prin definiþie; cunoaºterea
schimbã, desãvîrºeºte fiinþa umanã, atribuindu-i o nouã
valoare, care de asemenea este o acþiune de domeniul
educaþiei. Valoarea este definitã în funcþie de un ºir de
criterii  autor/subiect creator, apartenenþã naþionalã,
importanþã, amploare, frecvenþã, domeniu de utilizare etc.,
toate acestea fiind sintetizate de categorii pedagogice
precum educaþia, instruirea, cultura:
Platon defineºte educaþia ca artã a rãsucirii fiinþei
umane cãtre valorile absolute.
Kant afirmã cã educaþia presupune îngrijire, disciplinã
ºi culturã.
E. Spranger marcheazã pentru educaþie trei aspecte:
receptarea valorilor culturale, trãirea sau vibrarea spiritului în contact cu valorile supraindividuale, ºi crearea
valorilor.
ªt. Bãrsãnescu identificã educaþia cu crearea valorilor
printr-o operã triplã de îngrijire, de îndrumare ºi cultivare, stabilind o relaþie indisolubilã între educaþie ºi
culturã: Mai întîi cultura este înþeleasã ca totalitate a
valorilor realizate de spiritul uman, vehiculate în ºtiinþã,
artã, moralã, religie, drept. Este o creaþie a omului ce se
obiectiveazã în cãrþi, tablouri, monumente. Prin intermediul lor omul se educã (Apud C. Cucoº, 7, p. 35-43).
J. Dewey susþine cã valorile cele mai des enumerate
sînt cultura, disciplina, informaþia (sau cunoaºterea)
precum ºi utilitatea  [8, p. 44], cea mai importantã valoare
educaþionalã fiind cultura, ca model al vieþii însãºi, ca
instrument de creºtere a experienþei, de reorganizare ºi
acumulare a acesteia prin intermediul educaþiei, ca ºi scop
ºi mijloc fundamental al educaþiei (Ibidem, p. 45).
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P. Andrei, afirmînd fundamentalitatea noþiunii de
valoare pentru filozofie, descoperã ºi esenþa educaþionalã
a acesteia, deoarece filozofia nu numai cã explicã lumea
prin valori logice, dar o ºi transformã, în conformitate cu
idealuri omeneºti etice (1). Valoarea, conform aceluiaºi
autor, nu este un atribut nici al subiectului, nici al
obiectului, ci o relaþie funcþionalã a amîndurora în
fenomenul valorii avem douã elemente constitutive:
subiectul ºi obiectul. Subiectul valorii este Persoana, iar
obiectul este lucrul. (cf. D. Pichiu, C. Albuþ, 25, p. 172).
Valoarea este rezultatul unui proces de cunoaºtere
(Ibidem, p. 178). Prin culturã propriu-zis trebuie sã
înþelegem realizarea tuturor valorilor Cultura este o
obiectivizare a spiritului omenesc în activitate, în opere
(Ibidem, p. 177).
Potrivit lui M. Ralea, graþie libertãþii sale, omul
configureazã o nouã lume, care este aceea a valorii ºi a
culturii, cãci omul se raporteazã în mod specific la
realitatea socialã tocmai prin valorile pe care le creeazã.
(Ibidem, p. 205).
Conform lui Al. Tãnase, conþinuturile pe care le include fiecare din factorii subiectivi ºi obiectivi ai culturii sînt:
a) subiectiv  acþiunea ºi efectul de cultivare a
corpului ºi spiritului;
b) obiectiv  totalitatea complexului de obiective pe
care omul le creeazã, le transformã ºi umanizeazã 
creaþii de limbaj, de literaturã, de artã, de ºtiinþã ºi
moralã, de politicã ºi de drept etc.  datoritã cãrora
se ridicã deasupra stãrii naturale. Este o lume
proprie omului (29, p. 27).
S. Cristea extinde definiþia valorii asupra unei valori
specifice valoarea pedagogicã; autorul foloseºte
termenul valori culturale cu funcþia de scop ºi
instrument al finalitãþilor pedagogice (6, p. 375).
Principiul fundamental de clasificare a valorilor în
raport cu educaþia este penetrabilitatea universalã a
valorilor în sistemul educaþional, conform cãruia
valorile fundamentale ale omenirii se gãsesc, în forme
concrete, în orice acþiune educaþionalã, dupã formula:
Valorile fundamentale: Adevãrul. Binele. Frumosul.
Dreptatea. Libertatea. Valorile fundamentale ale omenirii
reprezintã ºi valorile fundamentale ale educaþiei ºi
învãþãmîntului. Teleologia educaþiei în lumea contemporanã se constituie plenar pe valorile fundamentale ale
humanitasului, atît ca valori preexistente educaþiei cît ºi
ca valori produse/create de educaþie.
Humanitas  natura umanã; cultura spiritualã a
omului.
Cea mai simplã definiþie a culturii (din cele peste 164
atestate, cf. Al. Tãnase)  dar ºi cea mai completã ºi departe
de a se pretinde exhaustivã, se rezumã la activitatea umanã de creare a valorilor. Pedagogia se înscrie în axiologia
culturii datoritã faptului cã ea constituie acel domeniu de
activitate umanã care este în esenþã un domeniu de creare
a valorilor umane. Privitã din acest unghi de vedere,

cultura este o axiologie a educaþiei, cãci elevul (educatul)
nu însuºeºte doar valori create de omenire, ci, însuºindule, îºi formeazã propriile cunoºtinþe, capacitãþi, atitudini
care, pe de o parte, ele însele sînt niºte valori, iar pe de
altã parte, constituie mecanismele potenþiale de creare a
noi valori obiectivate în ºtiinþã, literaturã, artã etc.
Scopul principal al activitãþii educaþionale constã în
formarea personalitãþii umane, deci este o activitate de
cultivare. Pentru orice activitate în general, iar pentru
activitatea educaþionalã în special, definitorii sînt
coordonatele spaþiotemporale ºi axiologice, spaþiul ºi
timpul obþinînd ºi ele, în anumite condiþii, statutul de
valori. De exemplu: Pe un picior de plai/Pe-o gurã de
rai sau: La 31 august 1989 Parlamentul Republicii
Moldova a adoptat legea cu privire la decretarea limbii
române limbã oficialã a statului. Fiecare individ este
existenþial plasat într-un timp ºi un spaþiu concret, este
consumator ºi creator al unor valori în cadrul
materialitãþii ºi spiritualitãþii. Oricine devine personalitate
nu în cadrul unui spaþiu ºi timp abstracte, ci în cadrul unui
spaþiu geografic delimitat: casa pãrinteascã, curtea,
localitatea, þara, planeta Terra; activitatea de cultivare a
personalitãþii se realizeazã într-o anumitã epocã istoricã,
secol, deceniu, an, lunã, sãptãmînã, zi, orã, clipã; valorile
puse în circuitul educaþional nu sînt nici ele abstracte, ci
obiectivate în formã de idei, scopuri, concepte, atitudini,
competenþe, care fac posibilã formarea ºi perfecþionarea
unui cadru existenþial concret, a unei fiinþe umane concrete.
În anii de ºcolaritate, ca ºi pe parcursul întregii vieþi,
educaþii îºi apropriazã valorile fundamentale ale omenirii,
dar le ºi produc prin propria activitate. Nu existã Adevãr,
Bine, Frumos, Dreptate ºi Libertate decît cu raportare la
oameni, la activitatea lor.
Modelul educaþional contemporan are la bazã trei
perspective globale:
• Cultura naþionalã
• Realitatea ºcolarã
• Obiectivele general-umane.
Principalele relaþii ale omului în cadrul culturii sînt
definite de trihotomia culturii, care se constituie din:
• Relaþia omului cu natura
• Relaþia omului cu omul
• Relaþia omului cu valoarea.
În cadrul relaþiilor om-naturã individul atinge
performanþele caracteristice personalitãþii numai dacã
devine conºtient de apartenenþa sa la toate sistemele
vieþii materiale  de la sistemele atomice ºi celulare pînã
la Cosmos ºi Univers.
Relaþia om-om presupune atingerea unui astfel de grad
de dezvoltare cognitivã, afectivã ºi psihomotorie care
permite individului sã se conºtientizeze atît ca valoare
intrinsecã irepetabilã cît ºi ca parte componentã a întregii
omeniri. Baciul moldovean din balada popularã Mioriþa 
capodoperã a creaþiei populare româneºti, expresia de vîrf
a definirii identitãþii sale în lume ºi a viziunii sale despre
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lume  îºi conºtientizeazã propria fiinþa, identitatea sa în
identitatea materialã ºi cea spiritualã a ocupaþiei zilnice
(pãstoritul), a familiei, a plaiului natal, a cosmosului ºi a
universului, deci a lumii materiale ºi a celei spirituale.
O relaþie specialã a fiinþei umane este om-Absolutul.
Aceasta nu este o inovaþie a pedagogiei contemporane.
Un ºir de filozofi  de la Platon, Kant, Hegel ºi pînã la
Steiner, Blaga, Eliade ºi Noica, în concepþiile filozofice
elaborate recunosc caracterul transcendental al existenþei
spirituale a omului. Aceastã relaþie indicã asupra faptului
cã fiecare om, ca fiinþã spiritualã, face parte din Spiritul
Universal, care doar el singur este absolut, cã Spiritul
Universal, deci Absolutul, se manifestã prin viaþa spiritualã a fiecãrui individ. Doar concepþia materialist-istoricã
face excepþie în aceastã chestiune.
Unitatea ºi interdependenþa celor trei tipuri de relaþii
este evidentã.
Valorile dominante ale disciplinei ºcolare:
• valorile epistemologiei disciplinei ºcolare (bazei
conceptuale);
• valorile teleologiei (sistemelor de obiective);
• valorile conþinuturilor educaþionale;
• valorile tehnologiilor educaþionale;
• valorile evaluãrii succesului ºcolar.
Valorile contextuale sînt acelea care se produc/apar
în timpul activitãþii educaþionale, sursa lor fiind una din
componentele curriculumului ºcolar  epistemologia,
teleologia, conþinuturile, metodologia predãrii-învãþãrii-evaluãrii (imaginea unui peisaj creat în opera
literarã, a unei lupte descrise în manualul de istorie, operaþiile de gîndire, percepþie, comunicare etc.); fiecare disciplinã ºcolarã dispune de resurse proprii, specifice, de
educaþie axiologicã, ºi de resurse comune tuturor
disciplinelor ºcolare.
Valorile personale (achiziþionate de elev) au forma
competenþelor generale ºi speciale (cunoºtinþe,
capacitãþi, atitudini).
Atitudinile, spre deosebire de cunoºtinþe ºi capacitãþi,
sînt mai puþin înþelese ºi mai puþin urmãrite în acþiunea
educaþionalã, deºi tocmai ele reprezintã principalele
achiziþii ale elevilor. Definim atitudinile ca raporturi
semnificative ale fiinþei umane faþã de fenomenele lumii
din exteriorul sãu ºi faþã de fenomenele universului sãu
intim. În plan pedagogic, atitudinile elevului înglobeazã
cunoºtinþele ºi capacitãþile sale.
Atitudinile pot fi evaluate dacã sînt cunoscute
manifestãrile lor concrete. Acestea sînt:
 în sfera afectivã: emoþii, sentimente, stãri sufleteºti (inclusiv ale personajelor literare);
 în sfera dezirabilului: dorinþele, aspiraþiile, idealurile;
 în sfera volitivã: actele de voinþã;
 în sfera evaluãrii: opinii, aprecieri/autoaprecieri,
acte evaluative;
 în sfera conceptualã: convingeri, idei, principii,
concepþii etc. personale.

Al doilea principiu fundamental de structurare
psihopedagogicã a valorilor în sistemul ºi procesul
educaþional este adecvarea valorilor la particularitãþile
psihologice ºi de vîrstã ale elevilor/educaþilor. Sinteza unei
astfel de structurãri este datã de C. Cucoº:
• perioada infantilã (0-1 ani): se caracterizeazã
prin interesele biologice sau organo-olfactive, se
centreazã cãtre valorile vitale (de sãnãtate);
• perioada primei copilãrii (1-3 ani): se identificã
interesele de tip kinoperceptiv ºi glosic, îi
corespund valorile senzuale (sau de plãcere);
• perioada celei de-a doua copilãrii (3-7 ani): îi
sînt specifice interesele ludico-practice, îi
corespund valorile de apropiere (sau de achiziþie);
• perioada celei de-a treia copilãrii (7-12 ani):
este centratã pe interesele constructive, se
îndreaptã cãtre valorile tehnice (sau de producþie);
• perioada preadolescenþei (12-14 ani): dominã
interesele ludico-afective, apar valorile politice
(sau de organizare);
• perioada adolescenþei: se dezvoltã interesele
socio-abstracte ºi intelectuale, se centreazã în
jurul valorilor culturale (sau de înþelegere);
• faza maturã: are ca interese dominante nevoile
trans-sociale, raþionale, individul se centreazã
cãtre valorile spirituale înalte (adevãrul, frumuseþea, dragostea, pietatea) (7, p. 74).
Proiectarea acþiunilor didactic-educative de formare
axiologicã a elevilor va lua în consideraþie clasificãrile susnumite. Subiectul valorizator principal al acþiunilor
educaþionale în ºcoalã rãmîne a fi totuºi personalitatea
învãþãtorului.
Constatãm, astfel, cã definirea valorii nu este
indiferentã nici faþã de educaþie în general, prin care
se înþelege un sistem de acþiuni ordonate epistemologic, teleologic, conþinutal (=axiologic) ºi
tehnologic de formare-dezvoltare a fiinþei umane,
fiecare din componentele definitorii ale educaþiei fiind
o valoare, ca ºi acþiunea de a educa. Prin urmare, educaþia
este prin definiþie o valoare, s-ar putea spune, valoarea
umanã supremã, cãci datoritã educaþiei omul devine om
(I. Kant).
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Socializarea ºi inculturaþia 
forme de perpetuare ºi
modificare a valorilor
In this article is discussed the problem of developing a
personality with autonomy  a quality that means initiative and
personal responsibility. These two categories were not implicated
in personality formation by old mechanismes of socialization,
in fact those are presented to be opposite to the solicitation of
social context toward a person. Considering this, it led us to
Svetlana RUSNAC
ascertain the necessity of school socialization. It is mentioned
that school socialization consists of traditional reference point
Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova
challenge on personality formation  those collectivistic
changing with the individualistic, anthropocentered (centered on the human being): oriented toward descovering individual potential
and the areas of it application. The modifications can be achieved only in the didactical framework sharing such values, behavior,
mentality and social will; this is going to serve as a model of students socialization. The effort of the universitary system, involved
in reforms making proposed at the Bologna Process adheration, it is followed to channel the direction of didactical formation that
share the values of true democracy.

Adaptarea ºi integrarea socialã a persoanei se prezintã ca o condiþie primordialã a existenþei. De la naºtere individul,
care nu este dotat cu abilitatea de a-ºi organiza comportamentul social, prin contactele cu mediul, iniþial cu cel familial,
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asimileazã cunoºtinþe, modele, norme ºi deprinderi ce-i
permit a înþelege adecvat mesajele din ambianþã ºi de a
rãspunde la acestea într-un mod acceptat de semeni.
Copilul mic n-ar putea exista fãrã de grija celor maturi, care-i
satisfac trebuinþele de bazã, acesta învãþînd sã gîndeascã
ºi sã comunice, dezvoltîndu-ºi necesitatea de apartenenþã
ºi de autonomie. Adulþii îi livreazã cunoºtinþe ce contribuie
nu numai la comprehensiunea unor lucruri evidente ºi
explicite din mediul social, dar ºi la formarea capacitãþii de
a anticipa evenimentele ºi de a-ºi organiza conduitele în
conformitate cu aºteptãrile celor cu care vine în contact.
Acest proces a fost definit cu noþiunea de socializare.
Termenul socializare cunoaºte mai multe tratãri.
Dintre cele mai timpurii se impune definiþia lui Durkheim,
care o considerã proprietate a firii umane, a personalitãþii
[Benesch, H., 1996, p. 305]. Socializarea este un proces
prin care individul însuºeºte ºi interiorizeazã norme ºi
valori sociale, modele de comportament, atitudini ºi
evaluãri, devenind membru al unei comunitãþi umane.
Sau, într-o altã accepþiune, este o învãþare a modului de
a gîndi, a reacþiona comportamental, a descifra formulele
ºi sensurile simbolistice care oferã reprezentãri bine
determinate despre realitatea înconjurãtoare. Socializarea
formeazã o sensibilitate deosebitã pentru stimulii sociali
implicînd individul în exercitarea obligaþiilor sale în raport
cu semenii învãþîndu-l arta participãrii ºi colaborãrii.
În teoria psihosocialã problema socializãrii a suportat
mai multe explicaþii. În behaviorismul american procesul
vizat este prezentat ca o activitate de învãþare a modelelor
de comportament. Concepþia psihanaliticã considerînd
copilul un subiect supus instinctelor ºi dorinþelor pe care
tinde sã le exprime ºi sã le realizeze constatã cã
socializarea este un instrument prin care comunitatea
iniþial în persoana pãrinþilor reprimã manifestãrile
instinctual-afective, formînd o personalitate supusã
convenþiilor sociale. Opiniile contemporane [Schaffer H.
R., 1984 p. 65-77] diferã de cele expuse mai sus. Spre
deosebire de tendinþele de a o prezenta ca pe un proces
unilateral modelul umanist considerã socializarea o
manifestare a interdependenþei sociale în cadrul cãreia
copilul este un participant activ al propriei modelãri aflate
în raport cu eforturile parentale, iar mai apoi cu cele ale
altor instituþii educaþionale.
Aºadar socializarea se prezintã în calitate de condiþie
primordialã în formarea ºi afirmarea personalitãþii. Anume
în cadrul acesteia individul uman se transformã dintr-o
fiinþã neputincioasã ºi dependentã în personalitate
impregnatã de valorile ºi simbolurile sociale, autonomã ºi
capabilã sã rãspundã solicitãrilor din ambianþã, reacþionînd
oportun. În corespundere cu opinia acceptatã de
majoritatea specialiºtilor socializarea implicã mecanismele
modelãrii, învãþãrii ºi controlului social. Respectivele
mecanisme se manifestã treptat, începînd cu experienþele
din primele luni de viaþã, determinate de calitatea raportului
cu adulþii care la aceastã vîrstã asigurã realizarea

trebuinþelor fiziologice ºi de securitate ale sugarului.
Ultimele cercetãri combat pãrerea conform cãreia copilul
se naºte fãrã a poseda vreo experienþã oarecare,
demonstrîndu-se cã acesta manifestã un interes deosebit
faþã de stimulii senzoriali (miºcarile vocile feþele pãrinþilor
sau ale altor persoane apropiate) chiar din primele zile. Pe
de altã parte persoanele din ambianþa bebeluºului sînt
interesate de toate reacþiile lui, aceastã coincidenþã de
atitudini ºi relaþie bilateralã devenind o platformã pe care
se fundamenteazã dezvoltarea socialã a copilului.
Modelarea socialã (unul dintre mecanismele
socializãrii) se bazeazã pe trebuinþa de afiliere  o
necesitate umanã superioarã, demonstratã prin dorinþa
de a face parte dintr-un grup, realizînd în cadrul lui
aspiraþia de autoidentificare ºi autoafirmare, asigurînduºi o stare de protecþie. Încrederea în propria securitate se
manifestã deplin doar în condiþiile menþinerii raporturilor
cu comunitatea umanã, realizãrii necesitãþii de afiliere.
Contrariul afilierii este lipsirea de posibilitatea de a
comunica cu semenii (privare socialã). Afilierea  raportul
dintre persoane consolidat prin anumite comportamente  în cazul copilului ºi al adultului-pãrinte îºi are
geneza în conduitele celui din urmã, în manifestãrile de
atenþie sporitã contacte tactile voce zîmbet etc. Cu
timpul aceste modele comportamentale sînt preluate de
copil. Privarea socialã se prezintã ca o barierã în realizarea
motivelor copilului ºi influenþeazã negativ personalitatea
în devenire.
Istoria cunoaºte un ºir de exemple de privare socialã
totalã a indivizilor umani. Mowgli, eroul renumitei
povestiri, este doar un personaj literar. În nici unul din
cazurile similare cunoscute indivizii umani n-au putut fi
recuperaþi, nu au cãpãtat integritatea ce caracterizeazã
personalitatea. În literatura psihologicã este frecvent
descrisã istoria celor douã fetiþe indiene  Kamala ºi
Akmala  crescute în izolare, într-o haitã de lupi. Ele
puteau doar sã urle ºi sã scoatã strigãte sãlbatice, nefiind
în stare sã înveþe limbajul articulat, se deplasau în patru
ºi mîncau direct de pe pãmînt. Toate eforturile celor care
ºi-au asumat obligaþia de a le deprinde sã foloseascã
lingura ºi furculiþa au suferit eºec. Fetiþele aveau
capacitãþi senzoriale foarte dezvoltate (vedeau bine în
întuneric ºi simþeau mirosul de carne de la 70 de metri),
dar nu-ºi puteau manifesta emoþiile, nu se încadrau în
activitãþile comune ale copiilor din pension. Dupã ºapte
ani Kamala a început sã comunice (mai mult prin gesturi)
ºi chiar a cerut sã fie îmbrãcatã ca ºi ceilalþi copii. Adicã
s-a observat o orientare spre normele grupului care însã
nu s-a soldat cu interiorizarea lor. Din pãcate, cazurile de
privare socialã parþialã sînt mult mai frecvente ºi se
întîlnesc în cotidianul contemporan în formã de abandon
al copilului sau de neglijare a trebuinþelor lui de
apartenenþã, afiliere, înþelegere ºi confort afectiv. Drept
rezultat, persoana este dezadaptatã, incapabilã a se
încadra eficient ºi armonios în societate.
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Exemplul de mai sus ilustreazã importanþa primilor ani
de viaþã în socializare, a celor ºapte ani de acasã. Cele dintîi
modele sociale sînt asimilate în familie, în timpul socializãrii
primare. Învãþarea lor continuã pe parcursul întregii vieþi,
fiecare modificare în anturaj provocînd imediat o schimbare
în mentalitatea ºi comportamentul individului uman.
Prin modelare se formeazã abilitãþile, deprinderile,
conduitele sociale. Modelarea socialã mai este definitã
ca un proces de formare a semnificaþiilor convenþionale
[Øèáóòàíè Ò.,1999, p.403-409], ca un rezultat al
similaritãþii biologice a indivizilor umani, al reacþiilor
standardizate pe care omul le observã în comunicarea cu
alþii ºi le înscrie în programul relaþiilor interumane. Dupã
cum s-a menþionat anterior, modelarea decurge activ în
primii ani de viaþã, în cadrul socializãrii primare în familie.
De la pãrinþi copiii învaþã, prin imitare, cele mai simple
activitãþi. În primele luni de viaþã ei imitã reacþiile afective,
la 7 luni încep sã reproducã gesturi simple, la 8-9  gesturi
mai complexe, convenþionale, iar la un an, posedînd un
sistem de reprezentãri, recurg la acestea, repetînd
comportamentele persoanelor cunoscute. Dupã trei ani
copiii imitã atitudinile celor din jur în jocurile cu subiect.
Multe teorii pun accent pe rolul învãþãrii sociale în
socializare. Aceasta este o formã a învãþãrii umane, prin
care subiectul încorporeazã valorile ºi normele grupului,
asistînd la experienþa unor persoane, interacþionînd
nemijlocit cu acestea sau internalizînd complet modelul
propus de comunitate. Spre deosebire de modelare,
învãþarea socialã implicã conºtiinþa, care dirijeazã activitatea copilului, în aceastã perioadã de vîrstã predominînd
jocul. Jucîndu-se, copilul imitã rolurile pe care le cunoaºte
(sociale, profesionale, sexuale etc.). Dar aceasta nu mai este
o simplã imitare, ci o interacþiune a conºtiinþei cu modele
care implicã diverse forme ale activitãþii ºi comunicãrii umane. Anume jocul contribuie la introducerea copilului în
lumea rolurilor ºi statusurilor sociale, la asimilarea primelor
cunoºtinþe despre valorile grupului. Aceastã interacþiune
finalizeazã cu o internalizare a atitudinilor, concepþiilor,
valorilor, normelor sociale, ducînd la identificare.
Socializarea este nu doar o ofertã, ci ºi o constrîngere.
Individul îºi ajusteazã comportamentele la cerinþele
comunitãþii, iar societatea realizeazã uniformizarea ºi
controlul membrilor ei. Controlul este efectuat prin instituirea
unor criterii valoric-normative, pe care persoana le va asimila
mai mult sau mai puþin conºtient ºi care-i vor servi drept
repere comportamentale pe parcursul întregii vieþi.
În timpul socializãrii omul asimileazã semnificaþiile ºi
sensurile sociale în formã de simboluri începînd cu cele
mai importante, precum limbajul (verbal, paraverbal,
nonverbal), pînã la anumite modele culturale. Socializarea
se prezintã deci ca o învãþare a contextului social în toatã
paleta sa de sensuri, simboluri, modele, reguli-norme în
scopul adaptãrii la ambianþã. Dupã Shibutany, fiind un
proces de comunicare [Øèáóòàíè Ò.,1999, p.421], ea
dezvoltã capacitãþile de integrare în grupul social, de

formare a deprinderilor de anticipare a reacþiilor altuia ºi
organizare a propriilor conduite. Astfel, se formeazã structurile conceptului de sine ºi modurile de rãspuns la
stimulii sociali. Acestea sînt conforme cu sensurile convenþionale  reprezentãrile comune, diseminate de majoritatea membrilor comunitãþii culturale ºi ocrotite de
normele sociale.
S-ar pãrea cã noþiunea socializare exprimã deplin
formarea, adaptarea ºi integrarea socialã a personalitãþii.
Însã socializarea presupune asimilarea valorilor, normelor
sociale ºi inserþia în sistemul de roluri sociale, care-l
transformã pe individ în agent social, în persoanã care
trateazã realitatea adecvat solicitãrilor comunitãþii ºi se
comportã în conformitate cu aºteptãrile semenilor. Pentru
a reliefa condiþiile în care are loc diversificarea indivizilor
ºi grupurilor umane ºi influenþa valorilor în devenirea
personalitãþii, M. Herskovits [Herskovits, M.J., 1967] a
propus un alt termen  inculturaþie  învãþarea
contextului cultural distinct. Inculturaþia este un schimb
reciproc de conþinuturi valorice între persoanã ºi
ambianþã, ce conduce la edificarea unei personalitãþi
dotate cu un profil caracterial corespunzãtor modelelor
culturale acceptate. Ea genereazã instituirea unor
asemãnãri cu ceilalþi membri ai grupului de apartenenþã
ºi deosebiri faþã de rezentanþii culturilor alogene.
Procesul inculturaþiei decurge în condiþiile comunicãrii
cu mediul sociocultural de apartenenþã, de la care persoana învaþã mai mult sau mai puþin conºtient semnificaþiile
distincte ºi arta rãspunsurilor comportamentale, formîndu-ºi un sistem de cunoºtinþe care-i asigurã:
• dezvoltarea personalã: cãpãtarea studiilor, implicarea
în viaþa socialã, formele de dirijare a timpului liber etc.;
• organizarea realitãþii economico-materiale: alegerea
domeniului profesional ºi a formelor de asigurare
financiarã; modul de organizare a habitatului, a
consumului de mãrfuri ºi servicii etc.;
• comunicarea socialã formalã ºi nonformalã,
contactele cu mediul natural ºi uman;
• performanþa fizicã: alimentaþia, igiena personalã,
modul de relaxare ºi organizare a activitãþilor dinamice etc.
În literatura psihosociologicã sînt delimitate douã faze
ale inculturaþiei: primarã, care are loc în copilãrie ºi
adolescenþã, ºi secundarã, cuprinzînd tinereþea ºi vîrsta
adultã. Dupã cum afirmã cunoscutul antropolog
M. Herskovits [Herskovits, M. J., 1967], copilul, deºi nu
se prezintã ca un element pasiv al inculturaþiei, îndeplineºte
mai mult funcþia de instrument al acesteia, decît de jucãtor
activ. Prin aplicarea unui sistem cultural determinat de
sancþiuni ºi gratificãri, adulþii îi limiteazã posibilitatea
alegerii ºi aprecierii. Totodatã, copiii nici nu sînt în stare sã
evalueze conºtient ºi critic normele ºi modelele de
comportament propuse de mediul adulþilor spre asimilare.
Unica lor alegere se rezumã la respectarea regulilor impuse
în cadrul jocului, care capãtã forme de activitãþi:
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• fizice  de exersare a abilitãþilor ºi deprinderilor
motrice;
• strategice  de dezvoltare a capacitãþii de a
prevedea rezultatele ºi a le aprecia conþinutul;
• stocastice  de apreciere a lucrurilor întîmplãtoare,
riscurilor, de acceptare a circumstanþelor
incontrolabile;
• de rol  de asimilare a funcþiilor pe care urmeazã
sã le realizeze ºi a cadrului solicitãrilor sociale.
Prin joc copilul îºi dezvoltã capacitãþile intelectuale,
creative, fizice, se pregãteºte pentru activitãþile ulterioare.
Inclulturaþia este instrumentul ºi procesul de edificare
a profilului valoric al persoanei. În cadrul etapei primare
sînt formate primele deprinderi de muncã ºi cultivate
atitudinile faþã de activitãþile cu caracter fizic ºi intelectual.
Iniþial, prin modelare, apoi prin învãþare socialã, copilul îºi
constituie sistemul valoric-apreciativ în raport cu lumea ºi
evenimentele care-l înconjoarã. Inculturaþia primarã are un
rol important în formarea profilului volitiv ºi în reflectarea
emotivã a fenomenelor, în autoevaluarea ºi aprecierea
oamenilor din jur. ªi dacã într-o primã etapã aceste achiziþii
sînt realizate în familie, în perioadele ulterioare se implicã
instituþiile educaþionale (grãdiniþa ºi ºcoala), care oferã
posibilitatea comunicãrii cu alþi copii ºi cu adulþii abilitaþi
cu funcþie formativã, modelele culturii de apartenenþã
prezentate spre asimilare diversificîndu-se.
Renunþînd la analiza rolului semenilor în inculturaþie,
vom menþiona cîteva aspecte ale sistemului educaþional
contemporan, care se dovedeºte a fi deosebit de important
în formarea personalitãþii.
În Legea învãþãmîntului se specificã misiunea
instituþiilor educaþionale în pregãtirea fizicã, intelectualã ºi
spiritualã a persoanei. Printre principiile de bazã se stipuleazã
educaþia în spiritul valorilor culturii naþionale ºi universale.
Actualmente, învãþãmîntul se prezintã ca un fenomen social
complex ºi polifuncþional, constituit în conformitate cu
comanda socialã ºi necesitãþile cetãþenilor privind asimilarea
ºi prelucrarea informaþiei, cunoºtinþelor ºi experienþelor,
perpetuarea valorilor general-umane ºi culturale  adicã
realizarea instituþionalizatã a inculturaþiei, sporirea
potenþialului intelectual ºi profesional al societãþii etc. În
condiþiile schimbãrii prioritãþilor (în special cu referire la
autonomia ºi creativitatea reclamate de transformãrile
radicale în organizarea socialã), educaþia instituþionalizatã
urmeazã sã devinã propice tendinþelor de autodezvoltare ºi
autorealizare. Dar aceste transformãri se produc anevoios,
deoarece schimbarea socialã n-a reuºit sã modifice ºi sã
înlãture definitiv din mentalitatea colectivã principiul formãrii
unor persoane cuminþi, ascultãtoare, supuse, sensuri
oferite conºtiinþei comune prin inculturaþie. Cei doi agenþi
esenþiali ai socializãrii/inculturaþiei  familia ºi ºcoala 
optînd pentru menþinerea modelului personalitãþii, acceptat
în trecut, nu-ºi realizeazã sarcina primordialã: de a contribui
la inserþia socialã a tinerilor într-un context valoric nou, care
substituie tradiþia colectivismului ºi supuºeniei cu

imperativele autonomiei, iniþiativei ºi creaþiei sociale. Astfel,
însãºi ºcoala urmeazã sã parcurgã procesul socializãrii,
adaptîndu-se la regulile, normele, modelele ºi valorile ce
caracterizeazã un sistem al adevãratei democraþii.
Despre democraþie ºi valorile ei se vorbeºte ºi se scrie
atît de mult, încît nu este cazul sã descriem conþinutul
acestor categorii. Ne vom rezuma doar la prezentarea unei
calitãþi importante pentru structura caracterialã a omului
democraþiei  autonomia. Astfel, persoana autonomã, aptã
sã se integreze într-un sistem democratic ºi sã contribuie
la dezvoltarea adevãratelor valori se caracterizeazã, dupã
pãrerea noastrã, prin trãsãturi ce pot fi întrunite în douã
categorii de bazã: iniþiativã ºi responsabilitate.
Respectivele categorii nu erau în atenþia mecanismelor
vechi ale socializãrii, cu deosebire de cele ale inculturaþiei;
ele se prezentau, de fapt, ca opuse expectanþelor sociale
faþã de persoanã. Anume aceste considerente ne fac sã
constatãm necesitatea socializãrii ºcolii.
Vom porni de la faptul cã socializarea ºcolii (care mai
poate fi numitã ºi resocializare) constã în schimbarea
reperelor tradiþionale în formarea personalitãþii  colectiviste, cu altele noi  individualiste, antropocentriste (orientate spre descoperirea potenþialelor individuale ºi ariilor de
aplicare a acestora). Aceste modificãri pot fi realizate doar
de profesorul care împãrtãºeºte asemenea valori, comportamentul, mentalitatea ºi voinþa lui servind drept model în
socializarea elevilor. Socializarea ºcolii se poate efectua deci
prin formarea unor cadre didactice caracterizate prin:
• capacitãþi, deprinderi ºi atitudini orientate spre
autoinstruire, autodezvoltare ºi automonitorizare
a cunoºtinþelor, afectivitãþii ºi voinþei sociale;
maturitate civicã ºi motivaþie prin autorealizare;
• autonomie ºi individualism, de rînd cu abilitatea de
perfecþionare permanentã a profilului sociorelaþional în vederea întreþinerii relaþiilor de parteneriat ºi
complementaritate cu ambianþa profesionalã;
• motivaþie pentru permanenta afirmare socialã ºi
profesionalã;
• creativitate profesionalã ºi socialã;
• integritatea capacitãþilor intelectuale, afective ºi
volitive, orientarea acestora spre permanenta
cãutare profesionalã, dezvoltare multilateralã;
• spirit ºi activism civil;
• gîndire orientatã spre problemã, experiment,
dezbatere, confruntare de idei.
Este vorba, de fapt, de o educaþie prin ºi pentru valorile
comunitãþii realizatã în spiritul adevãratei democraþii: prin
promovarea principiilor formãrii ºi dezvoltãrii capacitãþilor
intelectuale, ataºamentelor afective ºi abilitãþilor practice,
instruirii ºi autoinstruirii pe durata întregii vieþi, implicãrii
creative în cotidian, cultivãrii demnitãþii personale ºi a
toleranþei faþã de alþii, acceptãrii diversitãþii ºi pluralismului,
gîndirii critice, echilibrãrii domeniilor public ºi privat  a
libertãþilor individuale ºi drepturilor altora, autonomiei ºi
solidaritãþii umane.
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Aderarea la Procesul de la Bologna, reformele în
învãþãmîntul universitar creeazã premise pentru demararea socializãrii ºcolii prin modificarea principiilor, metodelor ºi prioritãþilor în pregãtirea cadrelor didactice.
Premise, dar nu ºi realitãþi, dacã þinem cont de rezistenþele
de care se ciocnesc reformele: cliºee cognitive ºi comportamentale învechite, reflectînd experienþele ºi tradiþiile
trecutului, împãrtãºite de foarte mulþi angajaþi în pregãtirea cadrelor în sistemul preuniversitar ºi universitar.
Revenind la analiza fãcutã în prima parte a articolului,
se poate vorbi despre o rezistenþã a inculturaþiei în raport
cu noile cerinþe sociale, rezistenþã ce poate fi depãºitã doar
în cadrul socializãrii secundare, prezentatã de sociologii
contemporani ca o internalizare a valorilor promovate de
instituþiile sociale oficiale [Berger, P. L., Luckmann, T.,
1966]. Cunoºtinþele ºi deprinderile asimilate în cadrul
socializãrii secundare rãspund imperativelor faþã de rolurile
ce le deþine persoana, cele din urmã fiind apreciate în
conformitate cu sensurile spirituale ºi materiale, ale
recunoaºterii ºi acceptãrii de alþii. Pe de altã parte, ele se
depoziteazã pe substratul achiziþiilor fãcute în cadrul
socializãrii primare ºi, în cazul nostru, al interculturaþiei, care
s-a soldat cu formarea unui sistem cert de valori ºi directive
în raport cu gîndurile, sentimentele ºi comportamentele
individuale. Aceste douã categorii  primarã ºi secundarã 
reclamã o stare de acord. Numai în asemenea condiþii
socializarea secundarã va decurge armonios, realizîndu-ºi
scopul de adaptare socialã a individului uman la noile

realitãþi. În caz contrar, ea devine premisã a dezadaptãrii,
care caracterizeazã atît persoane cît ºi instituþii sociale. În
calitate de exemplu serveºte familia, ºcoala ºi, de ce nu,
învãþãmîntul universitar, iar drept ilustrare a dezadaptãrii 
fenomenele negative din cadrul acestor instituþii sociale.
Dezadaptarea poate fi consideratã un indiciu al rezistenþei
la schimbare, iar tratamentul ei presupune acþiuni concrete,
planificate în conformitate cu oportunitatea ºi necesitatea
stringentã de reformare a ºcolii.
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Umanismul ºtiinþific
Printre multiplele probleme complexe, cea mai
importantã ºi mai dificilã este formarea omului  subiectul
principal de cercetare al ºtiinþelor socioumane, naturale
ºi tehnice.
ªtiinþa acþioneazã ca o pîrghie de bazã în soluþionarea
problemelor omului, în determinarea rolului ce-i revine
în lumea contemporanã ºi în proiectarea viitorului. Avînd
ca obiect de investigare omul, ºtiinþa devine umanizatã,
iar umanismul devine ºtiinþific, deoarece acest studiu se
face în strînsã legãturã cu practica socialã ºi este pus în
slujba binelui ºi al omenirii. Pe zi ce trece viaþa se complicã
ºi îngrijorãrile se amplificã. Sîntem martori la faptul cã
evoluþia omului decurge, de la o vreme încoace, anapoda
 se dezvoltã doar mintea noastrã, nu ºi sentimentele.
Aceastã disonanþã este o consecinþã a tehnicizãrii
exagerate ºi prezintã un pericol real, generînd o atitudine
de consumator pragmatic. ªtim cu toþii cã este mult mai
greu sã-i altoieºti omului bunãtatea, dragostea faþã de
semen ºi naturã, înalte calitãþi morale ºi etice, decît sã-l
convingi sã însuºeascã o anumitã sumã de cunoºtinþe
sau o profesie. De aceea, trebuie sã trezim în fiecare
individ necesitatea de autoperfecþionare, autoeducaþie
permanentã pentru a exclude tendinþa de a cîºtiga cu orice

preþ bani, de a fiinþa fãrã scopuri nobile, subminînd
propriile forþe sufleteºti, morale ºi fizice.
Individul poate deveni personalitate doar atunci cînd
forþele lui creatoare sînt îndreptate spre slujirea onestã a
adevãrului, a speranþei într-un viitor mai bun ºi mai frumos.
Importantã este nu doar cunoaºterea, folosirea a ceea
ce ne oferã natura, dar ºi înþelegerea mecanismelor
comportãrii noastre, pentru a ne învãþa sã le dirijãm,
pentru a fi mai buni în raporturile interpersonale, mai
capabili ºi mai eficienþi în sfera activitãþii sociale ºi
economice. ªtiinþele biomedicale, psihopedagogice ºi
umanistice constituie verigile esenþiale ale culturii generalumane care nu trebuie sã-ºi piardã particularitãþile
definitorii în formarea unor calitãþi ca: umanismul,
generozitatea ºi responsabilitatea moralã pentru viitorul
neamului omenesc.
Am susþinut în nenumãrate rînduri necesitatea stringentã de a elabora ºi adopta un program special de studiere
complexã a omului, cu implicarea specialiºtilor din domeniul fiziologiei, geneticii, biochimiei, psihologiei, psihofarmacologiei, dietologiei, culturii, ºtiinþelor umaniste. Astfel,
în anul 1999 a fost constituitã Societatea Omul ºi Universul
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(preºedinte  Boris Melnic, director administrativ  Trifan
Miroliubov) care, de comun, cu Universitatea de Studii
Umanistice din Moldova, a fondat Laboratorul de
Homologie  studiul complex al omului. Pe parcursul a 5 ani
de activitate a Laboratorului, în baza lucrãrilor ºtiinþifice ale
subsemnaþilor ºi ale savanþilor Gheorghe Mustaþã, Ionel
Andriescu din Iaºi; cu participarea savanþilor Ion Borºevici,
Ion Rusandu, Nicolae Balaur, Andrei Timuº, Maria Vasiliev,
Angela Zubco, Ion Holban, Mina Lozanu, scriitoarelor Galina
Furdui, Claudia Partole, doctorandelor Lidia Daukºte, Lina
Rusu, pedagogului Nicolae Bujor, capelanului ªtefan Lungu
ºi preotului Vasile Ciobanu, a fost întocmit un curs special
de homologie experimentat la Facultatea de Drept a USUM,
la Facultatea de Biologie a USM, la ºcoala nr. 39 ºi liceele
Gheorghe Asachi, Spiru Haret ºi Mihail Sadoveanu
din mun. Chiºinãu. Pe parcurs am stabilit legãturi cu Institutul
omului (Moscova), cu Universitatea A.I.Cuza (Iaºi), cu
diferite centre ºtiinþifice din Moldova ºi, în primul rînd, cu
Institutul de Filozofie, Sociologie ºi Drept al AªM. În acest
rãstimp s-a lucrat la elaborarea concepþiei, principiilor ºi
metodologiei efectuãrii unui studiu complex al omului în
baza datelor despre fiinþa umanã, viaþã ºi Univers furnizate
de ºtiinþe, religii ºi arte. Pornind de la acest deziderat au fost
formulate ºapte principii: unitãþii dintre om ºi Univers
(microcosmos-macrocosmos); unitãþii dintre om ºi
societate (omenire); unitãþii dintre normã ºi patologic;
unitãþii dintre corp ºi suflet; unitãþii dintre trecutul,
prezentul ºi viitorul umanitãþii; unitãþii dintre bãrbat ºi
femeie; unitãþii dintre Om ºi Divinitate.
La baza studiului complex al omului, reieºind din cele
douã concepþii fundamentale referitoare la originea ºi
existenþa Lumii  creaþionistã ºi evoluþionistã, care se
întemeiazã pe douã forme-metode de cercetare ºi cunoaºtere
a realitãþii obective ºi subiective (metoda ºtiinþificã ºi
metoda revelativã), a fost ales principiul neutralismului
universal, conform cãruia ambele concepte sînt ipoteze ce
necesitã a fi demonstrate. Louis Pasteur susþinea cã, posibil,
peste 10 000 de ani omul va accepta urmãtoarea idee: materia
provine din viaþã; progresul ºtiinþei îi va convinge pe
savanþi cã veºnicã este nu materia, ci viaþa.
Milenii la rînd religiile, ºtiinþele ºi artele cultivã în
sufletele oamenilor valori ºi calitãþi nobile, mãreþe, dar viaþa
ºi existenþa umanã decurg conform unor legi obiective
universale. Homologia, ca ºtiinþã sinteticã despre om, viaþã
ºi Univers, constatã cã omul  fiinþã bio-socialã  dispune
de douã tipuri de instincte: bionaturale ºi sociospirituale.
Prin noþiunea de instinct se înþelege tendinþa înnãscutã
(ºi puternicã), manifestatã fãrã o experienþã anterioarã ºi
vizînd necesitãþile vitale ale organismului speciilor
animale  apãrare, alimentare, reproducere etc. (Lazãr
ªãineanu, Dicþionar universal al limbii române). Specia
umanã are aceleaºi instincte bionaturale: alimentaþiei,
apãrãrii, odihnei, reproducerii, grijii faþã de copii.
Datoritã muncii, dezvoltîndu-ºi permanent facultãþile ºi
calitãþile specifice, omul a devenit inventator ºi fãuritor de

bunuri materiale ºi spiritual-morale, a format societatea care
reprezintã, dupã Naturã, al doilea factor decisiv în progresul
fiinþelor umane, transformîndu-le în fiinþe bio-sociale. Fireºte,
la oameni s-au format ºi instinctele sociale: instinctul muncii
(fãuririi); instinctul gîndirii-cugetãrii; instinctul comunicãrii-sociabilitãþii; instinctul judecãþii (diferenþierii binelui
de rãu, utilului de dãunãtor, frumosului de urît, dreptãþii de
nedreptate); instinctul proprietãþii; instinctul cunoaºterii
(alimentaþiei spirituale), instinctul memoriei (morþii ºi
nemuririi, pomenirii rãposaþilor); instinctul supravieþuirii;
instinctul culturii, instinctul iubirii (dragostei ºi urii).
Informaþia geneticã a viitorului organism formeazã
genomul uman. Dupã naºtere, individul devine fiinþã socialã
prin menom, în care se înmagazineazã informaþia spiritualculturalã, formînd sufletul omului. Corpul ºi sufletul sînt o
integritate indisolubilã. Nu vom înþelege omul dacã nu-l
vom cunoaºte în aceste douã dimensiuni ale devenirii sale.
Teilhard de Chardin descoperã în filogenezã o nouã formã
de moºtenire a caracterelor ereditare  transmiterea
comorilor spirituale acumulate din generaþie în generaþie.
Richard Dawkins, în monumentala sa lucrare Gena
egoistã, se referã la meme drept noi replicatori în
antropogenezã. Neobiºnuit în fiinþa umanã este cultura ca
o nouã dimensiune a vieþii cuceritã prin om. Mema, dupã
Dawkins, constituie un replicator, o unitate de perpetuare
a informaþiei culturale. Precum genele se transmit în fondul
genetic din generaþie în generaþie, la fel memele se transmit
în fondul cultural de la un creier la altul.
Cunoaºterea complexã a omului nu poate ocoli ºi
analiza fenomenului puterii în structura comunitãþii umane,
care se formeazã în mod obiectiv. Puterea se manifestã ºi
prin constrîngerea membrilor societãþii de a se supune unei
voinþe (dictator, împãrat, monarh, patriarh etc.) ori unei
instituþii statale. Puterea a dezvoltat la deþinãtorii acesteia
mãreþia, slava, dorinþa de a domina, iar la supuºi ºi slujitori
 invidia, supuºenia oarbã, linguºirea, sclavia etc. Astfel,
obþinînd libertatea relativã faþã de forþele naturii, oamenii
încã nu au obþinut libertatea deplinã din punct de vedere
social, politic, economic, cultural. De aceea, ºtiinþa este
datoare a elucida nu numai esenþa vieþii sociale, dar ºi cãile
de dezvoltare armonioasã a omului.
Sîntem convinºi cã studiul complex al omului este o
necesitate stringentã. Homologia ca direcþie ºtiinþificã nouã,
ne va da posibilitatea sã pãtrundem mai departe în tainele
vieþii, ale fiinþelor umane ºi Universului, ne va permite sã ne
cunoaºtem pe noi înºine integral ºi sã conteplãm în
continuare misterele lumii în care trãim. Homologia, ca
obiect de studiu, îºi va ocupa locul meritat în viaþa societãþii
ºi în sistemul educaþional.
Boris MELNIC, academician
Boris GÃINÃ, m.c. al AªM, secretar ºtiinþific general
al AªM
Nistor BOLOCAN, doctor, ºef Direcþie management
în sfera ºtiinþei ºi inovãrii a AªM
Trifan MIROLIUBOV, specialist principal, AªM
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QUO VADIS?

Biserica ºi ºcoala în
reconstruirea mediului
comunitar
Oricît de secularizatã s-ar arãta societatea actualã, ea
nu poate face abstracþie de valorile religioase ºi nu se
poate clãdi în afara cadrului spiritual religios. Fãrã o
vertebrare spiritualã profundã nimic nu dureazã ºi nu
are sens. Existãm ca fiinþe individuale ºi ca prezenþe
laolaltã prin cultura pe care o purtãm, o trãim, o împãrtãºim.
Constantin CUCOª
Gestionarea faptelor de culturã presupune o
conlucrare dintre mai mulþi factori: instanþele care le-au
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaºi
generat, ºcoala ca spaþiu de formare ºi transmitere a
zestrei culturale ºi mediul social proxim, comunitatea ca atare. În cazul religiei intrã în scenã biserica, prin cler, care se
ocupã cu gestionarea specializatã a sacrului, ºcoala care permite o reflecþie ºi o semnificare culturalã a fenomenului
religios ºi comunitatea de credincioºi care activeazã în diferite forme credinþa religioasã.
Raportul dintre cele trei instanþe este mobil, dinamic, în sensul cã este posibil cîteodatã ca biserica sã preia sarcinile
educaþiei religioase ºcolare (vezi situaþia din trecut, cînd ºcoala repudia ºi excludea raportarea la valorile sacre), ºcoala
sã intervinã cu un plus de reflecþie ºi de semnificare sau integrare culturalã a sacrului (cum pare a se întîmpla acum),
sau comunitatea sã potenþeze (sã prescrie) un anumit tip de conlucrare dintre ºcoalã ºi bisericã. Oricum, ar fi de dorit
ca între cei trei factori sã existe o coerenþã ºi completitudine acþionalã, o conlucrare realã pe bazã de competenþe
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pentru aureolarea ºi semnificarea responsabilã a altor valori
(ºtiinþifice, pragmatice, etice etc.). Valorile religioase sînt
valori de pornire, reprezintã infrastructura care poate
condiþiona adiþionarea sau stocarea unor noi cunoºtinþe,
deprinderi, atitudini. Acestea reprezintã stabilul,
permanentul, absolutul din panoplia de valori. Din
perspectiva valorilor religioase se pot chestiona, discuta,
amenda celelalte valori, care se livreazã în perimetrul ºcolar
sau pe care tînãrul le primeºte din mediul informal.
Dacã ne aplecãm asupra situaþiei concrete de la noi,
deja putem face un bilanþ al educaþiei religioase ºi al
locului profesorului de religie în comunitate. S-a acumulat
în mai bine de 10 ani o experienþã semnificativã în acest
sens. Reprezentãrile ºi mentalitãþile s-au mai schimbat.
Dacã, iniþial, profesorul de religie era privit cu
circumspecþie ºi chiar marginalizat în comunitatea
cadrelor didactice (sã ne aducem aminte cum era primit
uneori preotul în ºcoalã), am asistat între timp la un proces
de profesionalizare a profesorilor de religie (un exemplu
de reuºitã a conlucrãrii dintre Universitate ºi Bisericã) ºi
la o inserþie naturalã a acestora în perimetrul ºcolar. Ei nu
sînt mai prejos decît celelalte cadre didactice, dînd dovadã
de creativitate ºi inventivitate pedagogicã, realizînd, pe
lîngã activitãþi didactice deosebite, ºi excelente manuale
de religie sau alte suporturi curriculare.
Fãrã a se amesteca indistinct funcþiile celor trei instanþe, subliniem necesitatea confluenþei de voinþã, a
conlucrãrii ºi corelãrii acþionale. Puterea unei societãþi nu
derivã dintr-o însumare mecanicã, insularã a forþelor unor
instanþe separate, oricît de puternicã ar fi fiecare, ci din
jocul inteligent al interferenþelor, continuitãþilor, complementaritãþilor. Tãria, ca ºi în alte situaþii, este datã de unire.
Biserica, ºcoala ºi comunitatea, în interacþiunea lor,
funcþioneazã ca veritabili piloni ai istoricitãþii ºi devenirii
noastre în plan spiritual.

Cultura în masã redatã de
calitatea eticã a programelor
audiovizuale
Prin cultura în masã promovatã de emisiunile televizate
se subînþeleg valorile materiale ºi spirituale mediatizate,
urmãrind îmbogãþirea cunoºtinþelor în diverse domenii
ºi educarea intelectualã, eticã, fizicã ºi moralã a
telespectatorului.
Vitalie BOLBOCEANU
Secolul XX a fost considerat secolul televiziunii ºi
culturii în masã. Aceste douã fenomene, apãrute în diferite
Consiliul Naþional al Audiovizualului, Bucureºti
domenii  tehnicã ºi moralã, îmbinîndu-se, se transformã
în cea mai puternicã forþã de influenþã asupra gîndirii ºi sentimentelor umane.
Problema culturii în masã constituie o temã în cercetarea teoreticã a filozofilor ºi sociologilor. Principalul obiectiv
al studiului este reflectarea acestui fenomen în practica vieþii  adicã, a demonstra ce conþinuturi ºi forme ale respectivei
culturi sînt transpuse pe micul ecran; ce tendinþe ºi orientãri îi sînt caracteristice; cum a avut loc procesul evoluþiei
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specifice, ºi nu un raport de concurenþã sau subordonare.
S-au dus timpurile contrarietãþilor ºi contraponderilor
induse artificial.
Biserica, în calitate de structurã organizatoricã
particularã, va veghea, prin reprezentanþii sãi, la pãstrarea
coerenþei dogmatice ºi sacramentale, la gestionarea
corectitudinii învãþãturii, la transmiterea acesteia în
comunitatea de credincioºi ºi la realizarea serviciilor divine
curente. Pe de altã parte, biserica, ca totalitate a
credincioºilor, ca trup al lui Cristos, ca formã de
congregare a credinþei, nu trebuie vizatã drept o instanþã
pasivã, de primire a credinþei, de simplã masã de consum,
ci ºi drept ocazie de reconfigurare, trãire, semnificare,
reactivare, difuziune, împãrtãºire. De abia la nivelul acesta
de jos, prin comuniune efectivã, religia se manifestã
plenar, fundamental. Totodatã, biserica se va implica în
comunitateatît în plan spiritual cît ºi sub alte forme, fãrã a
suplini pîrghiile specializate: va ratifica valoric activismul
social, politic, economic, va da o mînã de ajutor serviciilor
de asistare socialã a celor aflaþi în dificultate, va ghida
interesele persoanelor înspre þeluri cu adevãrat importante.
Pe de altã parte, comunitatea trebuie sã fie atentã la
exigenþele ºi chemãrile bisericii. Reprezentanþii acesteia
vor apela la bisericã nu doar ca element de decor sau
sursã de credibilitate, ci pentru a o ajuta efectiv, atunci
cînd se impune, din punct de vedere material, financiar,
administrativ.
ªcoala nu are mai puþinã responsabilitate în
gestionarea religiozitãþii, în formarea religioasã ºi trãirea
întru credinþã. Prin demersurile profesorilor de specialitate
(ºi nu numai), religia primeºte o nouã configurare reflexivã
ºi integrare valoricã prin raportarea la cadrul general de
cunoºtinþe, atitudini, conduite transmise de ºcoalã. Prin
intermediul Religiei, ca disciplinã de studiu, ºcoala se
centreazã spre valori fundamentale deosebit de necesare
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genurilor de artã etc. Cu alte cuvinte, în cîmpul
cercetãrilor culturii în masã prin audiovizual se aflã un
proces mult mai complicat legat de dezvoltarea
fenomenului nominalizat în þãri ca: SUA, Marea Britanie,
Franþa, Italia, Japonia, Canada.
În Republica Moldova, problema culturii în masã prin
audiovizual a devenit stringentã o datã cu familiarizarea
telespectatorilor cu programe produse în Occident. Deºi
posturile de televiziune publice ºi private selecteazã emisiuni interesante ºi captivante pentru difuzare, numeroase
studii demonstreazã cã publicul nu este pregãtit sã perceapã conþinuturile programelor din strãinãtate (spre
exemplu: filme de acþiune, poliþiste, fantastice; emisiuni
despre sex, modã, muzicã etc.). Faptul se explicã prin lipsa
literaturii de specialitate care, alãturi de informaþia obiectivã
privind structura tematicã a oricãrui gen de emisiune, de
diversitatea ºi particularitãþile artistice, de meritele ºi
puterea lor fermecãtoare, ar trebui sã vinã cu o analizã
criticã asupra conþinutului culturii în masã prin audiovizual.
Cultura în masã promovatã în programele de
televiziune pãtrunde în toate sferele vieþii, devenind un
model de comportament pentru mii de oameni, mai cu
Denumirea activitãþilor
Citesc
Merg la cinema
Privesc televizorul
Fac sport
Merg la prieteni
Mã plimb
Navighez pe Internet

seamã pentru tineri. Aceasta, într-o mãsurã mai mare sau
mai micã, este prezentã în toate emisiunile, de la cele
informative pînã la cele pentru copii.
Existã programe care au dominat ºi dominã telespectatorul, motivul selectãrii acestora fiind prezenþa dramatismului. Printre ele se numãrã: filme, seriale, emisiuni de
divertisment, desene animate º.a., numite de R. Galuºko
distracþii lesnicioase (Zapadnoie televidenie i
massovaia culitura, Moscovskii Universitet, 1991).
Cultura promovatã prin audiovizual îndeplineºte o
funcþie semnificativã  de socializare. Ea formeazã,
programeazã, regleazã ºi controleazã comportamentul
social al oamenilor, mai ales al tinerilor, determinînd modul
lor de viaþã. Toate acestea contribuie la unificarea
percepþiei ºi reacþiei individului, conduitei, deprinderilor,
manierelor ºi gusturilor lui.
Pentru a confirma impactul funcþiei de socializare a
audiovizualului, vom face referinþã la rãspunsurile
obþinute la întrebarea: Care sînt activitãþile preferate
în timpul liber?, adresatã tinerilor atît din mediul rural
cît ºi celor din mediul urban în cadrul unui studiu de
constatare.

Vîrsta 14-15 ani
urban
4%
7%
45%
6%
1%
6%
26%

rural
1%
2%
71%
0%
3%
2%
6%

Vîrsta 16-17 ani
urban
rural
3%
1%
2%
3%
35%
51%
4%
2%
6%
7%
12%
9%
34%
8%

Datele din tabel relevã faptul cã una dintre activitãþile preferate ale tinerilor în timpul liber este vizionarea programelor
TV ºi cã televiziunea este cea mai influentã forþã de comunicare, atît în comunitãþile urbane cît ºi în cele rurale, confirmînd
rolul ei de socializare. Iatã de ce calitatea eticã se impune ca o cerinþã obligatorie în conceperea ºi realizarea emisiunilor.
Cultura audiovizualã propagã idei, idealuri, obiective, oferite prin prisma autoritãþii opiniei publice, pe care
telespectatorul trebuie sã le accepte, dacã vrea sã trãiascã aºa cum trãiesc toþi. Opinia publicã, cu spijinul culturii
audiovizualului, devine o forþã puternicã de influenþã asupra maselor în raport cu alte norme ºi legi oficiale.
Tinerii telespectatori divinizeazã vedetele, fenomen manifestat prin stãri de afecþiune, agitaþie ºi psihozã ce însoþesc
regii muzicii contemporane ºi vedetele hollywood-iene. Un element ce confirmã divinizarea este prezenþa pozelor
acestora la locurile de muncã ºi de trai, în mijloacele de transport, pe haine etc.
Cultura audiovizualã formeazã lumea spiritualã ºi manipuleazã cu emoþiile consumatorului tînãr. Fiind creatã pentru
mase ºi înzestratã cu principii ºi idei morale, ea are ca scop atenuarea contradicþiilor din societate ºi contribuie la
edificarea unei imagini iluzorii asupra vieþii.
Þinînd seama de nevoia de protecþie ºi îngrijire specialã (generatã de lipsa de maturitate fizicã ºi intelectualã,
precum ºi de discernãmînt redus), de creºterea ºi educaþia tinerilor în spiritul valorilor ºi idealurilor democratice, de
importanþa tradiþiilor ºi valorilor culturale ale fiecãrui popor în cultivarea adolescentului; avînd în vedere obligaþiile
familiei, instituþiilor de învãþãmînt ºi societãþii civile în asigurarea protecþiei minorilor, dar ºi faptul cã dezvoltarea lor
fizicã, mentalã sau moralã este o problemã de interes public, statului îi revine obligaþia de a întreprinde mãsuri de
protejare a consumatorului în perceperea emisiunilor audiovizuale.
Democraþia pe care se sprijinã televiziunea îi oferã dreptul de a-ºi stabili grila de programe pentru toate gusturile
ºi categoriile de vîrstã. Consumatorul în formare (copiii ºi adolescenþii) nu are deprinderi ºi abilitãþi sã selecteze bunul
ºi necesarul din cele vizionate. Lipsa de orientare în alegerea programelor favorizeazã consumul aleator al acestuia,
înrobindu-l, fãcîndu-l dependent de ele. Fenomenul dat atenþioneazã familia ºi ºcoala, îndemnîndu-le spre colaborare
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 formarea capacitãþilor de selectare a valorilor;
 formarea priceperilor de analizã a celor vizionate;
 educarea atitudinii civice faþã de conþinuturile
programelor televizate.
Instruirea pãrinþilor în calitate de formatori în
educarea perceperii adecvate a programelor de televiziune
prevede:
 formarea cunoºtinþelor despre importanþa, locul
ºi rolul programelor de televiziune în educaþia
tineretului;
 înþelegerea necesitãþii ghidãrii adolescenþilor în
acest sens;
 formarea conºtiinþei ºi responsabilitãþii pãrinþilor
faþã de consecinþele dãunãtoare ale unor conþinuturi televizate ºi gãsirea mijloacelor pentru a-i
proteja pe tinerii consumatori.
Referindu-se la principiile ºi axele educaþiei deceniilor
2001-2020, George Vãideanu menþioneazã: Nu se ajunge
la democraþie fãrã educaþie temeinicã ºi nu existã democraþie
în afara eticii (Principii ºi axe ale educaþiei deceniilor
2001-2020, în Filozofia educaþiei  Imperative, cãutãri,
orientãri, Chiºinãu, 1997). În condiþiile actuale sarcina
educaþiei pe principii democratice revine familiei, ºcolii,
societãþii ºi, nu în ultimul rînd, televiziunii.
Îndemnul adresat instituþiilor educaþionale, mai cu
seamã ºcolii ºi televiziunii, este de a coopera în soluþionarea problemelor ce þin de formarea la tineri a
capacitãþilor ºi abilitãþilor de decodificare a calitãþii
emisiunilor oferite pe post, televiziunea fiind chematã sã
atribuie calitate eticã programelor audiovizuale.
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prin intermediul audiovizualului în educarea publicului
în formare.
Educarea tinerilor privind perceperea conþinutului
programelor difuzate trebuie sã se axeze pe calitãþile etice
ale audiovizualului:
 democraþie în conþinut, caracter, culturã ºi imagine;
 veridicitatea conþinutului ºi caracterului programelor;
 gnoseologia axatã pe ºtiinþã ºi progres;
 accesibilitatea conþinuturilor emisiunilor pentru
categoriile de consumatori: selectivi, medii ºi în
formare;
 esteticul manifestat prin caracterul sãu educaþional;
 utilizarea valorilor, obiceiurilor ºi tradiþiilor naþionale;
 promovarea politicii economice, culturale ºi
sociale axate pe valori educaþionale;
 promovarea culturii religioase fãrã discriminãri
confesionale;
 evitarea în emisiuni audiovizuale a discriminãrii pe
criterii de rasã, origine etnicã, naþionalitate ºi sex.
Astfel, televiziunea va reuºi sã devinã promotorul
valorilor morale.
Pregãtirea ºi instruirea tinerilor în ºcoalã privind
perceperea programelor de televiziune presupune:
 introducerea în programele de studii a unor
conþinuturi despre mijloacele de comunicare
audiovizuale; despre locul, rolul ºi importanþa lor
în viaþa politicã, socialã, economicã ºi culturalã;
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Conceptul educaþie pe
parcursul vieþii: abordare
motivaþionalã din perspectiva
formãrii adulþilor
The concept of life long education: motivational approach
from the perspective of adult education
Liliana POSÞAN
The article presents a motivational approach from the
perspective of adult education in accordance with the Concept
doctorandã, Universitatea de Stat din Moldova
of life long education. The concept of life long education is
represented from the aspect of logical-historical and comparative development. The article supports the point of view that adult
education should not be limited just to the professional education/training, its primary goal being the general human development,
based on knowledge. The article also includes the results of a survey on the motives of adult education in the Republic of Moldova.
The survey attests that in Moldova adult education preserves its value of a training/preparing means for the accomplishment of
social and professional tasks in an instable environment.

Conceptul educaþie pe parcursul vieþii deschide mai
multe perspective de cercetare a motivaþiei învãþãrii la
adulþi. Cea mai frecvent vehiculatã în literatura pedagogicã ºi andragogicã din ultimul deceniu este perspectiva determinismului sociocultural ºi economic al dezvoltãrii capacitãþilor cognitive, aptitudinale ºi atitudinale ale
omului pe parcursul vieþii (Kolesnikova, Mircescu).
Rigorile, chiar ºi presiunea societãþii în schimbare,
solicitã în aspect didactic completarea, continuarea,
perfecþionarea ºi individualizarea formaþiei personale la
adulþi; în aspect social  dezvoltarea competenþelor
parentale, maritale, cetãþeneºti; în aspect profesional 
calificare, recalificare, policalificare, specializare; în aspect
psihofiziologic  motivare, voinþã, angajare, capacitãþi etc.
Schimbarea de opticã, ca ºi cea strategicã, de la dimensiunile pedagogice, psihofiziologice ºi sociologice de
investigare a învãþãrii la adulþi la cele socioculturale, economice ºi, mai recent, manageriale se rezumã în principal la
dezvoltarea condiþiilor economice ºi sociale. Mondializarea,
evoluþia culturalã, ºomajul, diversificarea publicului cãruia
i se propun oportunitãþi educative sînt desemnate de Adrian
Neculau ca noi provocãri ce pot conduce la reformularea
obiectivelor educaþiei adulþilor: de la oferirea unei a doua
ºanse la stãvilirea cumulului de inegalitãþi [1].
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În acest context, vom delimita activitatea andragogicã
ºi realitãþi ca asistenþã socialã, asistenþã psihosocialã
sau consiliere, caracteristice sistemelor europene de
învãþãmînt, dar ºi celui românesc antebelic; învãþarea la
locul de muncã, învãþarea organizaþionalã, alfabetizarea funcþionalã, promovate în cadrul sistemului
american ºi occidental; instruirea ideologizatã, specificã
sistemelor totalitare de perfecþionare a cadrelor, din care
descinde ºi sistemul de perfecþionare a salariaþilor din
economia moldoveneascã.
Viziunea cercetãtorilor români asupra educaþiei pe
parcursul vieþii are o vãditã reprezentare socialã ºi
culturalã, iar specialiºtii ruºi susþin perspectiva
cognitivã, cînd adultul se confruntã cu anumite sarcini
educaþionale.
În Republica Moldova, educaþia adulþilor rãmîne a fi
un sistem compensatoriu, aditiv ºcolii, dar ºi unul integrat
în politicile economice ºi sociale. Relevantã în acest sens
este Strategia Naþionalã Educaþia pentru toþi, o abordare
a problemei eradicãrii sãrãciei prin stãvilirea cumulului
de inegalitãþi,  alfabetizarea funcþionalã a populaþiei
ºi educarea pentru democraþie.
Cercetãtorii în domeniu disting douã perioade în
evoluþia conceptului:
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fondatã pe cunoaºtere. Totodatã, trebuie sã asigure cã
ei au învãþat sã înveþe ºi cã au o atitudine pozitivã
asupra învãþãrii... Adulþii nu se vor simþi motivaþi sã ia
parte la un proces de învãþare ale cãrui conþinut ºi metode
nu þin cont de perspectivele culturale ºi de experienþa lor
de viaþã. Ei nu vor dori sã investeascã timp, efort ºi bani
în instruire, dacã experienþa, cunoºtinþele ºi abilitãþile pe
care le-au dobîndit nu sînt relevante pentru dezvoltarea
personalã sau pentru cariera profesionalã [3].
Dave considerã cã la elaborarea strategiilor de
motivare pentru învãþarea pe parcursul vieþii urmeazã a fi
luate în consideraþie urmãtoarele aspecte:
• posibilitatea participãrii la viaþa socialã ºi
asumarea de responsabilitãþi;
• formarea atitudinii corecte faþã de bunurile
materiale ºi valorile spirituale;
• valorile culturale educate trebuie sã consune cu
nevoile individuale [2].
Deºi educaþia permanentã este adînc ancoratã în
realitatea socialã, baza ei rãmîne totuºi individul. În unele
cazuri, existenþa acestuia este cãlãuzitã de anumite
motivaþii, precum ºi de diverse aspiraþii. În alte cazuri,
individul selecteazã cîteva valori drept semnificative
pentru propria existenþã. Astfel, se impun urmãtoarele
întrebãri: Vrea omul modern sã fie instruit de-a lungul
întregii sale vieþi? În ce mãsurã motivaþia pentru învãþarea
permanentã influenþeazã lumea de azi?
Analizînd unele aspecte filozofice ale educaþiei
permanente, relevãm cîteva deducþii cu valoare
metodologicã care oferã rãspunsuri indirecte, dar
fundamentale la întrebãrile de mai sus:
1. Speranþele ºi aspiraþiile umane sînt generate, pe
de o parte, de idealul de eficienþã, iar, pe de altã
parte, de cel al libertãþii.
2. Scopul major al omului este de a depãºi limitele
impuse de necesitatea de a-ºi satisface propriile
nevoi materiale ºi spirituale. El poate depãºi aceste
limite pe douã cãi: prin reînnoirea, lãrgirea ºi
aprofundarea contactelor sale cu alþii; printr-o
intensã angajare în activitãþi sociale.
Didactica Pro..., Nr.1(35) anul 2006

• înc. sec. XX-anii 60 ai sec. XX  educaþia adulþilor;
• anii 60 ai sec. XX-perioada actualã  educaþia
permanentã.
Pentru prima perioadã este caracteristicã examinarea
educaþiei adulþilor ca fiind etajul al treilea al culturalizãrii
omului, alãturi de ºcoalã ºi universitate (ªtefan
Bîrsãnescu, 1968), adicã un proces de formare ideologicã
ºi politicã, de lãrgire a orizontului cultural ºi profesional,
de intensificare a vieþii interioare a adultului. În aspect
psihopedagogic, cele mai multe studii ale timpului opteazã
pentru perspectiva stadialã ºi ciclicã a dezvoltãrii. Meritul
acestor studii (începînd cu cele ale lui Thorndike) rezidã
în argumentarea ºtiinþificã a educabilitãþii adulþilor.
Astãzi, educaþia adulþilor interfereazã cu educaþia
permanentã. Însã, oricît de vastã ar fi sfera educaþiei
adulþilor (caracter global, integrativ), ea se preocupã doar
de o anumitã categorie de vîrstã  adulþii [1], conservînd
astfel reducþionismul sistemelor tradiþionale de
învãþãmînt.
Ideea educaþiei permanente s-a nãscut din nevoia de
a articula diferite niveluri ºi tipuri de formare, încît aceasta
sã devinã continuã în timp ºi spaþiu (continuum
educaþional).
Din perspectiva educaþiei pe parcursul vieþii, educaþia
adulþilor constituie un segment al sistemului de educaþie
permanentã, de rînd cu educaþia copiilor ºi adolescenþilor.
Mai mult, analiza geneticã, dar ºi cea logico-istoricã a
conceptului vizat porneºte de la premisele sociale,
economice, psihologice ºi fiziologice de a învãþa ale
adulþilor. Educaþia pe parcursul vieþii este un demers cãtre
individ, societate ºi subsistemele acesteia pentru
edificarea unei societãþi educaþionale.
Educaþia permanentã este doar pînã la un anumit
punct o problemã de organizare care îi priveºte pe
profesori, educatori, formatori, fiind adînc înrãdãcinatã
în realitatea socialã care determinã motivaþiile acþiunii
umane ºi, prin urmare, influenþeazã evaluarea diferitelor
principii ºi obiective de viaþã. Dacã acceptãm ideile
educaþiei permanente, se cuvine sã acceptãm ºi
principiul conform cãruia educaþia, interpretatã în sens
larg ca o intensificare a dezvoltãrii individului, trebuie
abordatã drept o valoare esenþialã. Totodatã, mediul
(contextul educaþiei) urmeazã sã favorizeze, sã încurajeze
învãþarea.
O condiþie necesarã pentru realizarea programului de
educaþie permanentã este învingerea alienãrii [2]. În
calitate de remediu pentru învingerea alienãrii în vederea
menþinerii motivaþiei pentru activitatea de învãþare pe tot
parcursul vieþii serveºte integrarea pe orizontalã ºi
verticalã a învãþãrii. În Memorandumul privind învãþarea
pe parcursul întregii vieþi se menþioneazã cã Educaþia
generalã de calitate... constituie fundamentul învãþãrii pe
toatã durata vieþii. Educaþia de bazã, urmatã de educaþia
ºi formarea profesionalã iniþialã, ar trebui sã înzestreze
toþi tinerii cu noile competenþe cerute de o economie
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3. Argumentele celor ce susþin o societate
educaþionalã în care întreaga existenþã a omului
va gravita în jurul educaþiei sînt axate pe
necesitatea de a gãsi o ieºire din labirintul
societãþii de producþie ºi consum [2].
Astfel, pentru ca educaþia sã constituie o valoare în
sine, ea trebuie sã depãºeascã cadrul motivaþional al unui
mijloc de pregãtire în vederea realizãrii sarcinilor sociale
ºi profesionale, de avansare în societate sau de asigurare
a unor beneficii; sã fie perceputã ºi sã devinã un
instrument de alimentare a nevoii ºi interesului pentru
valorile culturale, deoarece corespunde preferinþelor ºi
înclinaþiilor umane ºi dã noi dimensiuni vieþii. Acestea
sînt semnele timpurii ale unei reevaluãri fundamentale a
rolului social al educaþiei ºi al schimbãrii în motivaþia
oamenilor pentru învãþare (B. Suchodolski).
Rezultatele unui studiu cu participarea adulþilor au
arãtat cã 55,3 % din subiecþi leagã motivele învãþãrii de
activitatea profesionalã, 25,5%  de cunoaºterea în sine,
iar 10,6%  de adaptarea la schimbare. Deocamdatã, în
Republica Moldova, educaþia îºi pãstreazã valoarea sa
de mijloc de pregãtire pentru sarcinile sociale ºi
profesionale, într-un mediu instabil.
Totodatã, observãm cã în structura motivelor ce
determinã pregãtirea pentru sarcinile profesionale,
subiecþii disting nevoia cunoaºterii de nevoia creºterii ºi
perfecþionãrii (20,5%). Astfel, 46 la sutã din respondenþi
considerã cunoaºterea motiv al învãþãrii la vîrstele
adulte.
Asistãm la sporirea argumentelor teoretice ºi
experimentale conform cãrora educaþia nu trebuie limitatã
la domeniul profesional, scopul ei urmînd sã þinteascã
dezvoltarea general-umanã, bazatã pe cunoaºtere.
În felul acesta, educaþia permanentã trebuie sã cultive
motivaþia pentru realizarea integralã a valorilor vieþii (mai
largi decît cele ale producþiei ºi consumului), reieºind din

faptul cã evoluþia omului constituie o componentã a
existenþei sale, un proces continuu de depãºire a realitãþii,
de autorealizare prin crearea unei noi realitãþi [2].
Abordarea educaþiei permanente ca un proces ce
acoperã toate perioadele de viaþã este un demers mult
mai complex, deoarece include variate tipuri de
experienþã pe mãsurã ce relaþia între educaþie, pe de o
parte, ºi individ ºi societate, pe de altã parte, devine mai
strînsã. În acelaºi timp, procesul de educare este mai
liber ºi mai spontan. În conformitate cu aceastã
concepþie, omul poate sã-ºi gãseascã vocaþia ºi fericirea
numai prin depãºirea constantã a graniþelor realizãrii sale.
Din perspectivã motivaþionalã, respectivele elemente sînt
considerate drept aspiraþii de autodepãºire ºi ocupã un
loc central în structura motivaþionalã a adulþilor.
Noile orizonturi ale cunoaºterii ºi noile sfere de
activitate devin atît surse cît ºi consecinþe ale educaþiei
permanente constituind o dovadã a loialitãþii omului faþã
de idealurile umanitãþii. În aceastã interpretare, educaþia
permanentã reprezintã o expresie, dar ºi un factor de
motivaþie pentru o tinereþe interioarã care  în conexiune
cu flexibilitatea ºi gîndirea divergentã, deschisã  este
o trãsãturã distinctã a societãþii contemporane. Revenind,
din aceastã perspectivã, la cele douã meta-motive în
dezvoltarea adultului:
 impulsul cãtre expansiune ºi evoluþie, ºi
 preocuparea pentru a acþiona împotriva
imperfecþiunilor, inadaptãrii sociale, deducem cã
valorificarea conceptului de educaþie pe parcursul vieþii la nivelul demersurilor motivatoare
trebuie sã accentueze educabilitatea
subiecþilor pe tot parcursul vieþii, sã excludã sau
sã minimalizeze anxietãþile ºi sã sporeascã
optimismul în legãturã cu scopul final  menþinerea ºi ameliorarea calitãþii vieþii
(R. H. Dave).
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Conexiunea: act de lecturã-comunicare
producere de text
(modalitãþi interactive, stimulative pentru producerea de
text împotriva textului literar)

CONSIDERAÞII TEORETICE

Scopul studiului literaturii în ºcoalã este, conform
documentelor ºcolare, formarea unor competenþe
(competenþa de comunicare, competenþa literarã ºi cea
culturalã) ºi abilitãþi pentru diverse tipuri de lecturã. ªcoala
are menirea de a cultiva un lector competent, dar ºi un
cititor care sã-ºi formeze gustul propriu de lecturã, iar, în
limita posibilitãþilor, gustul propriu de a scrie literaturã.
Modelul didactic al disciplinei, comunicativ-funcþional,
ne contureazã lectura atît ca act de cunoaºtere cît ºi ca act
de comunicare. Astfel, putem spune cã acele competenþe
de receptare a mesajului scris sînt într-o relaþie dinamicã cu
acele competenþe de producere a mesajului oral ºi scris.
Înþelegerea complexã a literaturii, tinînd cont de
conceptele criticii moderne ºi dezideratele ºcolii actuale,
impune o reconsiderare a metodologiei tradiþionale în
investigarea literaturii. Teoreticienii actului lecturii
(Wolfgang Iser, Robert Scholes, Judith Langer, Umberto
Eco) redefinesc fenomenul receptãrii literaturii din
perspectivã diferitã: fenomenologicã sau semioticã.
În opinia lui Wolfgang Iser1, textul în sine nu existã,
el se naºte în urma lecturii. El precizeazã principiile
generale ale analizei textuale: sensul nu se aflã ascuns în
text, ci este configurat de cititor în actul lecturii; textul
este un sistem combinatoriu care îºi prestructureazã
sensul; textul cuprinde zone de determinare ºi zone de
indeterminare; în indeterminare se aflã sursa
polisemantismului textual, deci libertatea interpretativã,
spaþiile nespusului fiind integral formulate de cititor.
Profesorul trebuie sã studieze, sã înþeleagã, sã selecteze
1
2

3

ºi sã aplice adecvat ºi creator, în receptarea operei literare,
orientãrile actuale în cercetãrile literare, utilizîndu-le cu
discernãmînt în timpul activitãþii la clasã. De asemenea, este
foarte important ca profesorul sã nu absolutizeze una
dintre tehnicile de analizã textualã, fapt ce ar constitui o
eroare pedagogicã, acestea putînd fi utilizate izolat sau
combinat, dupã cerinþele concrete ale lecþiei, pentru
înþelegerea completã de cãtre elevi a operei literare2.
Pornind de la textul literar vãzut ca un tot dinamic,
cadru de dialog ºi de reconstruire a sensurilor, ajungem,
în urma activitãþilor ce vizeazã lucrul cu textul, la punerea
în practicã a cunoºtinþelor ºi abilitãþilor de înþelegere,
analizã ºi interpretare ale fiecãrui elev, adicã la producerea
de mesaj oral ºi scris, la producerea de text împotriva
textului literar3. Robert Scholes considerã cã dialogul cu
textul reprezintã producere de text, adicã se actualizeazã
un comportament. Aceastã producere implicã un grad mai
mare sau mai mic de fidelitate faþã de texul literar.
Activitatea cititorului în contact cu textul are ca rezultat
o construcþie intelectualã, determinatã atît de cuvintele de
pe paginã cît ºi de fiecare idee pe care cititorul o are în
legãturã cu acele cuvinte. Distanþarea faþã de text apare în
momentul în care elevul trebuie sã combine elementele
descoperite ºi sã contureze tabloul semnificaþiilor, deoarece
intervine originalitatea, imaginaþia ºi creativitatea fiecãrui
cititor. Obiectivarea experienþei presupune emiterea unor
judecãþi de valoare asupra operei citite, adicã stimularea
gîndirii autonome, laterale, reflexive ºi critice.
Vizãm ceea ce Robert Scholes descoperea ca producere
de text, în urma relaþiei dintre cititor ºi textul literar.
Producerea de text implicã o relaþie de dependenþã, care
poate fi reprezentatã printr-o diagramã secvenþialã astfel:
Comunicarea

Lectura

Producerea
de text

Wolfgang Iser, Lacte de lecture. Théorie de leffet esthétique, Editura Pierre de Margada, Bruxelles, p. 112.
Alexandru Bojin, Îndrumãri metodice privind studierea limbii ºi literaturii române în ºcoalã, Editura Politicã, Bucureºti,
1980, p. 40.
R. Scholes prezintã actul lecturii în trei etape succesive, ce corespund unor lecturi distincte: lectura inocentã, a produce text
din text, lectura interpretativã, a produce text despre text, lectura criticã, a produce text împotriva textului, în A. Pamfil,
Competenþa literarã: un posibil model ºi reflexele lui didactice, în Perspective, nr. 1/2005, p. 8.

23

Didactica Pro..., Nr.1(35) anul 2006

Le texte littéraire ne doit pas rester seulement au niveau de
la lecture en ce qui concerne son exploitation didactique. Elle
peut représenter «une expérience virtuelle» communicative, un
point de départ pour la production du texte contre le texte
littéraire, pour lélaboration des redactions.
Mots clefs: Lecture  un phénomene complexe, une methode
interactive: Les chapeaux pensants, la production du texte
contre le texte littéraire.
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Prezentul articol îºi propune sã abordeze textul literar
(text cunoscut de cãtre elevi) ca mesaj în sine, ce poate fi
savurat fãrã a lua în considerare situaþia autorului ºi
intenþiile autorului4, pentru a contura o situaþie interactivã
de învãþare ce evidenþiazã relaþia de dependenþã: lecturãcomunicare-producere de text ºi genereazã producere de
text împotriva textului literar. Putem vorbi de etapa de
trecere în sfera redimensionãrii actului lecturii.
În orele urmãtoare sau în cadrul unui atelier de scriere,
aceastã experienþã poate fi concretizatã în activitãþi de
analizã ºi redactare a respectivelor compoziþii.
PERSPECTIVA DIDACTICÃ

Desfãºurarea unui demers didactic deschis de
fenomenologia lecturii poate fi benefic, deoarece permite
elevului sã conceapã, dincolo de cunoaºterea textului
literar ºi conºtientizarea procesului de constituire a
sensului, producerea într-o anumitã mãsurã a unui alt text.
Ceea ce textul nu scrie sau nu spune formeazã o structurã
creatoare de posibilitãþi care alimenteazã libertatea
interpretativã a subiectului receptor.
Motivaþi de convingerea cã orele de literaturã nu sînt
doar ocazii de a dezvolta capacitãþi de configurare
coerentã a unor lumi posibile ºi de exprimare nuanþatã, ci
ºi prilejuri de a dezvolta competenþe de încredere în
propriile abilitãþi de comunicare concretizate în producere
de text, putem spune cã noua viziune a didacticii
echilibreazã cele douã forme ale comunicãrii (exprimarea
scrisã ºi exprimarea oralã). De altfel, în practicã, ar trebui
ca aspectul scris ºi cel oral al comunicãrii sã interacþioneze
ºi sã se condiþioneze reciproc, astfel încît competenþele
aferente sã se dezvolte unele din altele.
Elevilor le place, în general, sã-ºi încerce forþele, sã
se mãsoare cu colegii ºi sã-ºi mãsoare progresele, oricît

de modeste. De asemenea, simþul lingvistic ºi estetic,
creativitatea funcþioneazã, dacã elevii sînt stimulaþi ºi bine
ghidaþi. Dacã nu sînt stimulaþi pentru a-ºi cultiva o
atitudine pozitivã faþã de comunicare ºi încrederea în
propriile abilitãþi de comunicare, pentru a-ºi dezvolta
capacitãþile intelectuale, creative ºi afective, atunci
rezultatele sînt dezamãgitoare.
Evitarea acestor atitudini nedorite (teama de a-ºi
exprima pãrerea în faþa unui grup, frica de a nu fi corectã
informaþia transmisã º.a.) se poate realiza prin realizarea
unor demersuri didactice focalizate asupra exersãrii
competenþei de comunicare, activãrii ºi dezvoltãrii
operaþiilor gîndirii ºi a creativitãþii. Rolul acestor
demersuri este esenþial la vîrstã ºcolarã, atunci cînd se
doreºte ca elevul sã-ºi formeze un univers afectiv, creativ,
atitudinal coerent, o culturã comunicaþionalã ºi literarã.
Aceastã deschidere poate fi pusã în practicã cu
ajutorul unei tehnici interactive, de stimulare a
creativitãþii, denumitã Metoda Pãlãriilor gînditoare
(Thinking hats) conceputã de Edward de Bono (1986) 5.
Din perspectiva noastrã, tehnica este integratã în sfera
de interferenþã a jocului de rol ºi a jocului didactic.
Prezentarea succintã a metodei:
 sînt 6 pãlãrii, fiecare avînd cîte o culoare: alb, roºu,
galben, verde, albastru ºi negru;
 culoarea pãlãriei defineºte rolul interpretat de
participanþi;
 membrii grupului îºi aleg pãlãriile în funcþie de
rolul ales;
 pãlãria poate fi purtatã individual sau în grupuri;
 rolurile se pot inversa, participanþii sînt liberi sã
spunã ce gîndesc;
 participanþii trebuie sã cunoascã semnificaþia
fiecãrei culori ºi sã se comporte astfel:

PÃLÃRIA
ALBÃ

INFORMEAZÃ

 gîndeºte ca o foaie albã care
este neutrã ºi poartã informaþii

PÃLÃRIA
ROªIE

SPUNE CE SIMTE
DESPRE



PÃLÃRIA
NEAGRÃ

IDENTIFICÃ
GREªELILE

4

5








Foloseºte întrebãri/formulãri:
 Ce informaþii avem?
 Ce informaþii lipsesc?
 Cum putem obþine informaþiile?
exprimã emoþiile, temerile, intuiþiile,  Uite cum privesc eu lucrurile..
sentimentele
 Sentimentul meu e cã....
nu se justificã
 Nu-mi place felul cum s-a
aprinde simþãmintele
procedat...
permite pãlãriei albe sã exploreze
 Intuiþia îmi spune cã...
sentimentele celorlalþi
judecã critic
 Care sînt erorile?
gîndeºte logic, negativ
 Ce ne împiedicã?
atenþioneazã asupra a ceea ce nu
 La ce riscuri ne expunem?

Dupã modelul creat de D. Barnes pentru textul epic, fazele procesuale ale lecturii includ ºi etapa denumitã experienþa virtualã,
în A. Pamfil, Limba ºi literatura românã în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Piteºti, 2003, p. 112.
Edward de Bono este psihologul care a introdus conceptul de gîndire latentã, adicã o formã de gîndire care coexistã cu
gîndirea verticalã, logicã, completînd-o. Acest tip de gîndire presupune o rezolvare în mod creativ, implicã imaginaþia, capacitatea
de combinare ºi recombinare a ideilor, în Simona-Elena Bernat, Tehnica învãþãrii eficiente, Presa Universitarã Clujeanã, ClujNapoca, 2003, p. 73-74.
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PÃLÃRIA
VERDE

GENEREAZÃ
IDEILE NOI:
EFORTUL

PÃLÃRIA CLARIFICÃ
ALBASTRÃ









Apelul la joc ca metodã de învãþãmînt vine tocmai
pentru a contracara sufocarea prin cantitatea de
informaþie ºi pentru a reduce monotonia, pentru a asigura
dinamismul, varietatea ºi caracterul atrãgãtor al orelor,
pentru a restabili echilibrul psiho-fizic al elevilor ºi a-i
motiva intrinsec.
În Metodica predãrii ºi învãþãrii limbii ºi literaturii
române, Georgeta Corniþã atrage atenþia asupra rolului
cadrului didactic: Situaþia de joc convertitã în situaþie
de învãþare presupune o dirijare discretã din partea educatorului care va conºtientiza elevii în privinþa obiectivelor activitãþii. Îi va ajuta sã se organizeze ºi se va retrage
o datã cu declanºarea acesteia. Va reveni în final, cînd va
ajuta elevii sã mãsoare roadele efortului lor6.
Implicaþii asupra rolului celor doi actanþi: cadrul
didactic ºi elevul
Rolul cadrului didactic, în etapa pregãtitoare, este
de a-i încuraja pe elevi sã-ºi formeze pãreri originale, de
a-i face sã dialogheze în contradictoriu cu textul (sã
argumenteze o poziþie diferitã de cea exprimatã în text, sã
punã sub semnul întrebãrii premisele), de a-i deprinde
sã-ºi susþinã punctele de vedere, dar, în acelaºi timp, sã
ia în considerare ºi alte pãreri, de a-i ajuta sã raþioneze ºi,
în colaborare, sã conceapã alte lumi, de a-i obiºnui,
pornind de la acest context, sã producã ºi sã scrie texte,
la început simple încercãri, iar mai tîrziu izbutite compoziþii
(text bine organizat care comunicã un fapt de naturã
intelectualã, avînd o logicã internã sau obiectivã, aparþinînd celui care comunicã, coeficient determinat de un mod
propriu de a gîndi ºi simþi, în raport cu realitatea7).
Rolul elevului. Didactica modernã urmãreºte
dezvoltarea capacitãþilor elevilor de a fi creatori de lumi
6
7
8
9

 Nu numai cã nu merge, dar nici nu...





Care sînt obiectivele?
Pe ce se bazeazã aceste idei?
Care sînt beneficiile?
Cum vom ajunge aproape de
aceastã viziune?
 ªansa succesului este dacã...
 Cum poate fi atacatã problema?
 Gãsim ºi o altã explicaþie?
 Putem sã rezumãm punctele de
vedere expuse?
 Care este urmãtorul pas?
 Sã nu pierdem timpul ºi sã ne
concentrãm asupra..., nu credeþi?

posibile ºi preconizeazã o metodologie axatã pe
acþiune. Din aceastã perspectivã, activ este elevul care
depune efort de reflecþie personalã, interioarã, care
întreprinde o acþiune mintalã de cãutare, de cercetare ºi
redescoperire a adevãrurilor, de elaborare a noilor
cunoºtinþe8. Elevii care îºi dezvoltã autonomia de
gîndire devin mai siguri pe ei înºiºi, îºi descoperã propria
voce interioarã.
Folosind experienþele individuale pentru explorarea
virtualã a textului, vor rezulta diferite interpretãri ale
aceluiaºi text literar. Aceastã tehnicã interactivã le oferã
elevilor posibilitatea de a înþelege varietatea reacþiilor,
dezvoltîndu-le capacitãþile de intercomunicare ºi toleranþã
reciprocã, de respect pentru opinia celuilalt.
A lãsã iniþiativa elevului, spune Parfene, presupune
a-i stimula facultatea de a-ºi asuma responsabilitatea
unui comportament, a-i permite sã-ºi exprime ideile, sãºi aleagã cãile de investigare ºi rezolvare a unei
probleme9.
Elevul va fi capabil de o atenþie mult mai mare, va fi
dispus sã realizeze un efort intelectual, va face
conexiuni, îºi va formula propriile idei ºi în final va
rescrie textul.
CONTURAREA UNUI DEMERS DIDACTIC

Exemplu: Pupãza din tei de Ion Creangã
Modalitãþi de realizare a acestei activitãþi:
 se lucreazã cu un text literar cunoscut de cãtre
elevi, analizat anterior în clasã;
 se examineazã în grup ideile creative ale elevilor;
 în orele urmãtoare se analizeazã textele produse
de elevi, spre exemplu: citirea textului din fotoliul

Georgeta Corniþã, Metodica predãrii ºi învãþãrii limbii ºi literaturii române, Baia Mare, 1993, p. 95.
Constantin Parfene, Compoziþiile în ºcoalã, Editura Moldova, Iaºi, 1996, p. 29.
Ioan Cerghit, Metode de învãþãmînt, ediþia a III-a, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1997, p. 73.
Constantin Parfene, Literatura în ºcoalã, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1977, p. 66.
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poate fi fãcut, e nonprofitabil,
riscant ºi periculos
gîndeºte optimist, logic ºi pozitiv
exploreazã beneficiile ºi
posibilitãþile
oferã suport logic pentru ideile
creative ale pãlãriei verzi
creativã
formuleazã noi opþiuni, variante,
metode, idei
dã frîu liber imaginaþiei
cãutarea alternativelor
dirijor
controleazã procesul gîndirii
pentru ca aceasta sã devinã mai
productivã ºi organizeazã acþiunea
supervizeazã, sistematizeazã concluziile
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autorului (se poate folosi metoda Scaunul
autorului); adresarea de întrebãri autorului,
pentru a vedea punctele slabe, vulnerabile ale
naraþiunii sale ºi ale scrierii, redactãrii, (coerenþã
informativã, claritate, corectitudine la nivel
gramatical, punctuaþional, ortografic etc.), cu
scopul de a-l ajuta sã-ºi perfecteze textul.
Evocare
1. Discuþie preliminarã, referitoare la textul literar
studiat. Conturarea unei imagini de ansamblu a
sensului textului.
2. Prin cîteva întrebãri provocatoare: A avut dreptate
Nicã cînd a furat pupãza? (întrebare eticã); Cu
cine credeþi cã vrea autorul sã simpatizaþi?; Cu
cine sã nu simpatizaþi?; Ce anume v-a fãcut sã
fiþi sau sã nu fiþi de partea lui Nicã? (întrebãri
legate de implicarea cititorului), se pregãteºte
terenul pentru declanºarea jocului, se anunþã
problema de rezolvat: Cum ar fi finalul povestirii
din perspectiva voastrã?
3. Se prezintã regulile jocului ºi semnificaþiile
pãlãriilor.
4. În funcþie de rãspunsurile date la întrebãri, se
realizeazã alegerea rolurilor.
Realizare a sensului
1. Se concepe o reþea de discuþii pe roluri.
Pãlãria albã prezintã informaþiile: Nicã, un bãiat
nãzdrãvan, pus mereu pe ºotii, furã pupãza  deºteptãtorul satului  pentru cã aceasta îl trezea în fiecare zi
cu noaptea în cap. Dupã ce o þine douã zile ascunsã în
pod, el o duce la tîrg sã o vindã. În final, pupãza este
eliberatã de un moºneag ºi toatã lumea este fericitã.
Nicã scapã basma curatã. Intervine pãlãria albastrã care
anunþã cã finalul va trebui modificat.
Pãlãria verde concepe variante posibile: a. Nicã vinde
pupãza unui þigan din alte locuri ºi-i pierde urma. Toatã
lumea este tristã. Nicã îºi da seama cã a greºit, dar este
prea tîrziu; b. Nicã este prins de tatãl sãu exact în clipa
în care vindea pupãza. Este pedepsit; c. Se înduioºeazã
de micuþa pasãre ºi o elibereazã înainte ca sãtenii sã
observe dispariþia ei. Pãlãria albastrã alege pentru
discuþie varianta b.
Pãlãria galbenã gãseºte finalul propus chiar hazliu,
amuzant, avînd în vedere faptul cã Nicã este mereu prins
cu mîþa-n sac ºi pedepsit. Apare un beneficiu: toþi copiii
neascultãtori se vor regãsi în întîmplãrile redate ºi
acesta este un lucru bun. Însã pãlãria neagrã observã
riscurile, fiind de pãrere cã respectivul final nu este cel
mai bun, deoarece este unul foarte comun în viaþa
personajului. De aceea trebuie ales unul mai neobiºnuit
care sã sperie cititorii.
În discuþie intrã pãlãria roºie, care contrazice pãlãria
neagrã, spunînd cã nu-i place cum s-a procedat ºi cã nu
10

este nevoie de ceva înfricoºãtor în povestire, deoarece
Nicã ºi-a dat seama cã a greºit ºi asta ar trebui sã fie
unica lui pedeapsã.
Dezbaterea poate continua prin alte întrebãri puse de
cãtre pãlãria albastrã: De ce credeþi cã aþi ales abordãri
diferite?, Puteþi sã vã gîndiþi la o experienþã sau la o
carte pe care aþi citit-o ºi care v-a fãcut, poate, sã
rãspundeþi în felul cum aþi rãspuns?
Dialogul care se naºte în urma întrebãrilor formulate
îi expune în continuare unei game largi de idei ºi unor
exprimãri diferite. Acestea lãrgesc vocabularul elevilor,
dezvoltîndu-le capacitatea de a articula idei noi ºi
creative, de a produce scenarii alternative.
Reflecþie
În aceastã etapã grupul se poate localiza sub pãlãria
albastrã pentru a putea sistematiza concluziile. De
asemenea, în funcþie de timp se poate realiza notarea
spontanã a ideilor. Scrierea liberã face trecerea de la
starea de cãutare a ideilor spre redactarea propriu-zisã.10
Tehnica propune o direcþie de abordare compatibilã
cu metodologia folositã la ora actualã în ºcoala
româneascã.
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Actul Unirii de la 27 martie 1918 a marcat schimbãri de
substanþã în viaþa socialã, politicã, economicã a
Mesopotamiei dintre Prut si Nistru, aducînd cu sine mari
procese democratice. Cea mai stringentã problemã rãmînea
culturalizarea ºi instruirea basarabenilor (conform datelor
din 1897, ºtiau sã scrie ºi sã citeascã doar 15,6%), revenirea
la valorile naþionale de care au fost absolviþi pe timpul
regimului colonial rusesc. Pentru materializarea acestei idei
a fost înfiinþat Serviciul activitãþii extraºcolare din
Basarabia, subordonat Directoratului Învãþãmîntului,
organizat în 1918 sub conducerea lui ªtefan Ciobanu.
Iniþial, Serviciul a funcþionat în condiþii deosebite, puþinii
învãþãtori care-i completau rîndurile strãbãteau satele
provinciei, urmãrind, prin discuþii, îndemnuri, conferinþe,
trezirea conºtiinþei de neam ºi explicarea importanþei Unirii.
Treptat, avîndu-l ca ºef pe scriitorul Apostol Culea,
Serviciul a cãpãtat o nouã amploare. Au fost deschise o
mie de ºcoli pentru adulþi  cel mai puternic mijloc de a
implanta în sufletele sãtenilor ºtiinþa de carte (2). Procesul
transformãrilor culturale întimpina mari obstacole din cauza
predominãrii populaþiei rurale, majoritatea angajatã în
agriculturã (3). Pentru a nu neglija muncile la pãmînt,
cursurile se organizau (timp de 3 ani) în perioada noiembriemartie, de 3 ori pe sãptãmînã a cîte 2 ore. Însã acest
program, dupã pãrerea sãtenilor, atraºi de valorile
româneºti, nu era suficient, ei manifestînd dorinþa de a
frecventa în fiecare searã. În localitãþile urbane cursurile
erau subordonate directorilor de liceu ºi revizorilor ºcolari.
În oraºul Tighina, bunãoarã, acestea erau atît de solicitate,
încît cele 6 grupe n-au putut cuprinde numeroºii doritori
de a învãþa în limba românã, inclusiv intelectuali ruºi. În
Chiºinãu au funcþionat 12 ºcoli pentru adulþi, iar pe lîngã
unele dintre ele (de exemplu, Liceul de fete nr.1, ªcoala
primarã nr. 1) au fost înfiinþate cursuri de artizanat.
Serviciul ºi-a extins activitatea o datã cu numirea în
funcþie a lui Nicolae Dunãreanu, care cunoºtea Basarabia
din 1911-1913, cînd fusese rugat de marele pedagog Spiru
Haret sã scrie o carte despre viaþa locuitorilor de aici.
Faptul cã a fost angajat ca profesor de limba românã la
Liceul din Ismail, a lucrat aproape un an cu Apostol Culea,

a însuºit limba rusã i-au permis lui N. Dunãreanu sã aducã
cu sine un nou suflu reformator. Primul pas pe care l-a
întreprins a vizat ºcolile de adulþi. Deºi aveau deja o
tradiþie ºi un program bine elaborat, accentul s-a pus pe
sporirea calitãþii studiilor. A fost nevoie de mari sacrificii
din partea statului ca ºcoala româneascã sã funcþioneze
normal. În împrejurãrile grele din 1918 se resimþea lipsa
de carte, mai ales de literaturã artisticã ºi manuale. De
aceea, urmãtorul pas l-a constituit organizarea de
biblioteci. Acestea însã au fost deschise abia dupã patru
ani de existenþã a ºcolilor rurale ºi de adulþi, cititorii
manifestînd o mare dragoste faþã de operele scriitorilor
clasici (lucrãrile lui Ion Creangã au fost distribuite în zeci
de mii de exemplare etc.). Datele statistice aratã cã Apostol
Culea a înfiinþat aproape160 de biblioteci, iar Nicolae
Dunãreanu  150 (cu excepþia celor din Chiºinãu). În afarã
de aceasta, s-a purces la fondarea de biblioteci judeþene
pe lînga Revizoratele ºcolare, care conþineau în fondurile
lor lucrãri de pedagogie, agriculturã etc.
Lipsa de carte româneascã l-a determinat pe
N. Dunãreanu sã se preocupe intens de editarea ºi
propagarea literaturii de orice gen. Þinînd seama de faptul
cã mulþi basarabeni nu cunoºteau încã bine alfabetul latin,
unele volume au fost tipãrite cu caractere chirilice, fiind
difuzate în mii de exemplare ºi peste Nistru. Treptat au
vãzut lumina zilei broºuri, culegeri de cîntece, calendare.
A început sã aparã ºi ziarul Cuvînt Moldovenesc. La
aceastã operã a lucrat, împreunã cu Apostol Culea, ºi
scriitorul Mihail Sadoveanu.
O contribuþie aparte la dezvoltarea culturii naþionale
a avut-o ªtefan Ciobanu prin fondarea revistei
pedagogice ªcoala Basarabiei, iar în colaborare cu P.
Halippa  a ziarului Soarele, singurul ziar popular din
Basarabia. Cu ocazia unei vizite D-r Angelescu, Ministrul
Instrucþiunilor Publice, a solicitat ca aceastã publicaþie
sã fie tipãritã în 5000 de exemplare.
Serviciul extraºcolar a editat mai multe cãrþi: un volum
de cîntece basarabene, colectate de publicistul I. Buzdugan,
un volum de poveºti, semnat de V. Moisiu, un calendar
pentru Basarabia, o crestomaþie avîndu-i ca alcãtuitori pe
profesorii Negrescu ºi Hotnog. S-au acordat ajutoare
bãneºti unor scriitori cunoscuþi ºi talentaþi ca Leon Donici,
s-a înlesnit tipãrirea unor culegeri de note pentru corurile
populare. De asemenea, bibliotecile au fost dotate cu cîte
un volum de balade vechi basarabene ºi melodii populare,
colectate de cunoscutul folclorist Gh. Madan. O altã
direcþie a constituit-o promovarea culturii muzicale. În
incinta Universitãþii Populare, în fiecare duminicã, pe
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lîngã conferinþe, erau organizate concerte, unde
reprezentanþii societãþii de muzicã, condusã de Traian
Popovici interpretau piese româneºti. În multe sate
(Dubãsarii Vechi, Strãºeni, Gura Bîcului º.a.) îºi desfãºurau
activitatea coruri formate pe patru voci. În Chiºinãu
conducãtorii de cor propagau muzica naþionalã pentru
exponenþii altor etnii, iar trupa teatrului popular prezenta
spectacole în localitãþile provinciei.
Avînd în vedere rolul cercurilor culturale în Basarabia,
Directoratul a cãutat sã le încurajeze, dotîndu-le cu literaturã ºi susþinîndu-le în intenþia lor de a deveni adevãrate
locaºe de culturã româneascã.
Înfiinþarea ºcolilor de adulþi la sate ºi oraºe, crearea de

biblioteci, coruri, reviste ºi ziare, cercuri culturale a contribuit la alfabetizarea masivã a populaþiei, la promovarea
valorilor naþionale ºi a principiilor democratice. Toate aceste
acþiuni au condus la accelerarea unificãrii ºi uniformizãrii
culturale a Basarabiei în cadrul României Mari (3).
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Valorile familiei oglindite
în creaþia popularã oralã

Veronica TRIFAN
doctorandã, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei

The article in cause approaches the ethno-pedagogic subjects
of family. The author pleads for revaluation of national values in
context of universal values in forming-development of school
children. The study presents interest for another researches of
this kind and like applied material for pedagogues and parents.

Experienþa pedagogicã a poporului necesitã a fi
permanent valorificatã, întrucît este parte a moºtenirii
culturale, izvorîtã din fiinþarea într-un anumit spaþiu ºi
timp. Ne integrãm în universalitate prin valorile generalumane la care aderãm, prin pãstrarea ºi promovarea celor
naþionale ºi prin crearea de noi valori (Vl. Pâslaru). În acest
sens, am considerat oportunã examinarea direcþiilor de
bazã ale educaþiei în familia româneascã. Un loc aparte,
în contextul dat, îi revine creaþiei populare orale ca izvor
de valori general-umane.
Dacã facem un recurs în trecut, putem afirma cu
certitudine cã în condiþiile analfabetismului ºi ale lipsei
cãrþilor de pedagogie, folclorul era sursa cea mai
importantã a educaþiei familiale încã din cele mai vechi
timpuri. Creaþiile populare orale reprezintã prin
încãrcãtura lor afectivã un adevãrat univers, alimentînd
mediul favorabil pentru dezvoltarea limbajului ºi a gîndirii,
pentru formarea unui comportament adecvat. Ele oferã
posibilitãþi mari de exprimare liberã; influenþeazã
imaginaþia, sensibilitatea, inteligenþa copilului, ceea ce,
de altfel, determinã perenitatea acestor valori.

Naºterea ºi educaþia copiilor, consideratã o condiþie
iminentã perpetuãrii poporului, dezvoltãrii sale, este
reflectatã în tezaurul spiritual prin idealul omului perfect.
Creaþia popularã promoveazã ideea cã o personalitate
perfectã poate fi modelatã, educatã.
Chiar ºi în ultramodernul secol XXI se remarcã o
atenþie sporitã faþã de urmãtoarele deziderate:
• Ideile ºi experienþa pedagogiei populare pot sta
la baza formãrii la elevi a moralitãþii.
• Studierea folclorului, a tradiþiilor ºi pedagogiei
populare într-o strînsã legãturã cu formele ºi
metodele eficace de lucru au o semnificaþie
deosebitã în educaþia permanentã a personalitãþii.
• În lucrãrile de psihopedagogie vîrsta ºcolarã micã
se caracterizeazã ca o etapã a celor mai importante
modificãri în viaþa copilului. ªcolarizarea condiþioneazã reconstrucþia modului de viaþã al acestuia;
schimbarea statutului social, a poziþiei în grup ºi
familie, precum ºi a genului principal de activitate.
Anume ºcoala trebuie sã organizeze lucrul cu pãrinþii
privind valorificarea tradiþiilor pedagogiei populare. Prin
om cu cei ºapte ani de-acasã [5, p. 121] românii înþelegeau
purtãtorul normelor morale ºi al eticii comportamentale în
viaþã ºi societate. Aceste norme urmeazã a fi asimilate de
fiecare, fiind o datorie ºi o bazã solidã pentru verticalitatea
persoanei. De aceea, copiii ºi educaþia lor ocupã un loc
esenþial în viaþa familiei româneºti. De altfel, cercetãtorii
pedagogiei populare (N. Bãieºu, N. Silistraru) menþioneazã
cã românii considerau moralitatea drept miezul demnitãþii
umane. În cîmpul semantic al cuvîntului om poporul
include astfel de noþiuni ca omenie, umanitate, cinste,
om cu scaun la cap, om de treabã [5, p. 122] etc.
O tradiþie importantã a românilor cu o semnificaþie
educaþionalã accentuatã a fost crearea familiei cu mulþi
copii. Despre acest fapt mãrturisesc mai multe genuri ale

SERVICIUL ACTIVITÃÞII EXTRAªCOLARE ÎN BASARABIA INTERBELICÃ

28

DOCENDO DISCIMUS

educaþiei. Proverbele ºi zicãtorile reprezintã în esenþã o
sursã a înþelepciunii, o încercare de a fixa unele repere
educaþionale. În ele pulseazã grija pentru binele omului,
exprimatã prin concluzii, îndemnuri, pilde, poveþe
pãrinteºti: Mama unde loveºte, carnea creºte, Nevastã
mai poþi gãsi, dar mamã ba. Nu te lãuda singur, lasã sã te
laude satul, Învaþã de mititel, cã þi-a fi mai uºurel, Pe
omul cinstit nici capul nu-l doare, Întîi judecã-te pe tine
ºi apoi pe alþii, Cine fuge de judecatã, dreptate nu are,
Munca îl cinsteºte pe om [5, p. 35].
Analizînd cu atenþie valenþele pedagogiei populare,
desprindem urmãtoarele:
 în creaþia popularã copiii sînt consideraþi transmiþãtori ai învãþãturilor pãrinteºti, ai tradiþiilor ºi
obiceiurilor neamului, promotori ai valorilor
general-umane;
 educaþia omului perfect corespunde idealului popular: harnic, bun, onest, corect, prietenos,
puternic, frumos, neprecupeþit;
 familia cu mulþi copii oferã un mediu propice
cultivãrii calitãþilor morale;
 doar prin muncã obþinem bunãstarea familiei ºi a
societãþii, altoim demnitatea personalã;
 responsabilitatea pãrinþilor pentru educaþia copiilor, precum ºi grija copiilor pentru binele pãrinþilor,
aceastã reciprocitate creeazã o atmosferã de continuitate ºi de armonie între generaþii.
Totalitatea tradiþiilor româneºti formeazã un sistem
psihopedagogic bine conturat ºi poate servi drept model
de educaþie a copiilor. El soluþioneazã problemele ce þin
de educaþie în familie din perspectivã popularã [6, p. 211].
Cunoaºterea obiceiurilor populare poate ºi trebuie sã
contribuie la perfecþionarea metodelor de creºtere a
copiilor ºi vin în ajutorul pãrinþilor, educatorilor ºi
profesorilor ºcolari. Experienþa familiei româneºti rãmîne
un model de educaþie permanentã.
REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Bãieºu, N., Însemnãtatea educativã a folclorului
pentru copii, Editura ªtiinþa, Chiºinãu, 1980.
2. De la lume adunate (proverbe româneºti),
Editura Hyperion, Chiºinãu, 1992.
3. Duþã, V., Dicþionar de aforisme, expresii, maxime,
proverbe ºi zicãtori, Editura Lucman, Bucureºti.
4. Filosofia educaþiei  imperative, cãutãri, orientãri.
Simpozionul internaþional, ed. V, 11-12 noiembrie
1997, UPS Ion Creangã, Chiºinãu, 1997.
5. Pâslaru, Vl., Principiul pozitiv al educaþiei, Editura
Civitas, Chiºinãu, 2003.
6. Proverbe ºi zicãtori, Editura ªtiinþa, Chiºinãu, 1981.
7. Silistraru, N., Etnopedagogie, Chiºinãu, 2003.
Recenzenþi:
Nicolae SILISTRARU, dr. hab. în pedagogie
Viorica ANDRIÞCHI, dr. în pedagogie

VALORILE FAMILIEI OGLINDITE ÎN CREAÞIA POPULARÃ ORALÃ

29

Didactica Pro..., Nr.1(35) anul 2006

creaþiei populare orale, în special proverbele ºi zicãtorile 
ecouri ale experienþei (Abatele de Saint-Pierre):
Mulþimea copiilor, bucuria (averea) românului, Casa
fãrã copil este ca un clopot fãrã limbã. Copiii sînt bineveniþi
nu numai pentru perpetuarea neamului, ci ºi pentru cã
înseamnã temelia fericirii în familie, suportul, pîrghia de
bazã a bunãstãrii acesteia; ei sînt asistenþii ºi succesorii
administrãrii gospodãriei. În acelaºi timp, familia cu mulþi
copii oferã o ambianþã propice cultivãrii calitãþilor morale
ca umanitate, bunãtate, hãrnicie ºi ajutor reciproc. De
aceea, din perspectiva pedagogiei populare, familiile
numeroase au o influenþã pozitivã asupra organizãrii vieþii
copilului, asupra formãrii obiºnuinþelor ºi deprinderilor de
grup primare, pãrinþii ºi cei mai în vîrstã servind drept
exemplu în formarea unor comportamente ºi atitudini.
Reprezentãrile personalitãþii perfecte denotã gradul
înalt de statornicie al idealurilor pedagogice, ele fiind în
legãturã strînsã cu practica educaþiei. În acest context, un
obiectiv primordial este formarea ºi dezvoltarea armonioasã
a tuturor dimensiunilor personalitãþii, întrucît coeziunea
cuvînt-activitate constituie un punct forte al sistemului
tradiþional de educaþie în familie. Esenþialã în respectivul
sistem este educaþia prin muncã, or, munca fortificã
interacþiunea dintre toate laturile educaþiei. Munca, cea mai
înaltã valoare umanã, este unul din mijloacele cele mai
efective în dezvoltarea multidimensionalã, dar ºi un factor
de consolidare permanentã a sãnãtãþii la tînãra generaþie
[3, p. 81] (Lucrul face sãnãtate, trîndãvia  pãcate).
Înþelepciunea popularã spune: Prin muncã ºi vrednicie
poþi scãpa de sãrãcie [4, p. 232]. Românii îl învãþau pe
copil sã munceascã nu numai pentru satisfacerea
necesitãþilor familiei, dar, în primul rînd, pentru binele lui,
insuflîndu-i din fragedã copilãrie cã aceasta este o bogãþie,
sursa demnã de existenþã a omului. Doar astfel omul îºi
gãseºte fericirea ºi se dezvoltã. Munca ne scapã de trei
mari rele: de urã, de fapte rele ºi de sãrãcie, Munca e
blagoslovitã, cînd te þii de ea ai pitã [4, p. 234], Arãtura
bunã îþi dã pîine-n gurã, Vara cine munceºte, iarna se
veseleºte, Omul muncitor de pîine nu duce dor,
Hãrnicia poartã gospodãria [5, p. 38].
Poporul român avea cerinþe stricte privind metodele de
educare în familie, obiectivul principal fiind grija pãrinþilor
pentru binele copiilor, pentru creºterea unei generaþii în
spiritul dragostei ºi respectului. Despre omul bun, dibaci
ºi cu o moralitate înaltã se spune cã este ºi inteligent. Mintea
concureazã deci cu hãrnicia ºi conºtiinþa moralã. Omul cu
o sãnãtate de fier este considerat om frumos: Tare-i bine
ºi frumos cînd îi omul sãnãtos [3, p. 83], iar prin Omul
deºtept e ºi frumos se recunoaºte unitatea dintre lumea
interioarã ºi frumuseþea fizicã, toate calitãþile umane apãrînd
într-o interrelaþie puternicã.
Scopul educaþiei copiilor, ideea de a face om necesitã
realizarea tuturor laturilor personalitãþii. A face om demn
de alþii este sarcina primordialã a etnopedagogiei familiei.
Astfel se manifestã unitatea armonioasã prin virtutea
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Instruirea asistatã de
calculator la lecþiile de
matematicã
Numãrul
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Liceul Columna, mun. Chiºinãu

1. CALCULUL DETERMINANÞILOR

Temele Matrice ºi Determinanþi se sdudiazã în clasa
a XI-a, capitolul Elemente de algebrã superioarã.
Metodele propuse pentru calculul unui determinant
de ordinul n, pentru n=6, 7, 8, 9, 10 , necesitã eforturi. A
calcula un astfel de determinant este practic imposibil.
De aceea, explicãm ºi exersãm aplicarea metodelor pentru
aflarea determinanþilor de ordinul 3, 4, 5. Pentru
determinanþi de ordin mai mare ar fi bine însã sã folosim
calculatorul, creînd un program special. Astfel vom putea
calcula cu uºurinþã orice determinant de ordinul n, pentru
n destul de mare.
Metoda I.
Folosim definiþia determinantului.
Calcularea unui determinant de ordinul n se reduce
la calculul unui anumit numãr de determinanþi de ordinul
(n-1).
Fie

δij= (-1)i+j dij
se numeºte complementul algebric al elementului aij
în determinantul d.
Unui determinant de ordinul n i se pot asocia n2 minori
de ordinul (n-1) ºi respectiv n2 complemenþi algebrici.
Pentru a calcula determinantul d, dezvoltãm acest
determinant dupã linia i, pentru orice 1< i < n, ºi obþinem:
d = ai1δi1+ ai2δi2 +ai3δi3 + +ainδin .
Sau coloana j,
d = a1jδ 1j+ a2jδ 2j +a3jδ 3j + +anjδ nj , pentru orice
1 < j < n:
Exemplu:

Dezvoltãm determinantul d dupã linia 1. Obþinem:
d=(-1)×(-1)1+1×

+1 × (-1)1+3×

+ 0 × (-1)1+2×

+2×(-1)1+4×

=

= (-1) ×(-8)+0+1×(-35)+2×(-1) ×(-14)=8+(-35)+28=1
un determinant de ordinul n. Determinantul de
ordinul n-1, care se obþine suprimînd linia i ºi coloana j
din determinantul d se numeºte minorul elementului aij
ºi se noteazã cu dij.
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Acelaºi rezultat se obþine dacã dezvoltãm acest determinant dupã orice linie sau orice coloanã.
Calcularea unui determinant de ordinul n se reduce
deci la calcularea determinanþilor de ordinul n-1.
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Înmulþim prima linie cu 2 ºi o adunãm respectiv la linia
a doua, apoi înmulþim prima linie cu 5 ºi o adunãm la linia
a treia, apoi înmulþim prima linie cu 2 ºi o adunãm la linia
a patra. Obþinem, astfel, matricea 2.
În matricea 2, înmulþim linia 2 cu (-1) ºi o adunãm la
linia 3, înmulþim linia 2 cu (-2) ºi o adunãm la linia 3.
Obþinem, astfel, matricea 3.
În matricea 3, înmulþim linia 3 cu 4 ºi o adunãm la
linia 4. Obþinem, astfel, matricea 4.

~

~

~

~

Deci
=

= 1×(-1)4+4×

=

= 1×1×(-1)3+3×

=

= 1×1×(-1) × (-1)2+2× (-1)=1×1×(-1) ×(-1)  produsul
elementelor de pe diagonala principalã.
Deci
d=1×1×(-1) ×(-1) =1
Aceastã metodã a fost numitã Metoda lui Gauss. Cu
ajutorul ei se calculeazã determinanþii de orice ordin n în
programul Analiza numericã.
2. PROGRAMUL UTILITAR
ANALIZA NUMERICÃ

1. Descrierea programului
Programul este elaborat în limbajul Delphi 4. Pentru
a-l instala, executãm fiºierul setup.exe din pachetul de
instalare. Mai întîi programul se dezarhiveazã, într-un
directoriu dorit, apoi se instaleazã în SO Windows. Dupã
instalare în dosarul PROGRAMS, la meniul START se
creeazã dosarul Valz, iar în el dosarul Analiza Numericã
2.01 beta în care se aflã urmãtoarele comenzi scurte:
AN GraphMaker 2.0 - încarcã pagina, unde se
construiesc graficele funcþiilor;
AN Help  încarcã sistemul de documentare;
AN Integrale  încarcã pagina, unde se evalueazã
integralele definite;
AN Integrator  încarcã meniul principal al
programului;
AN Matrice  încarcã pagina, unde se calculeazã
determinanþi, matricea inversã, se rezolvã sisteme
de ecuaþii;
AN Polinoame  încarcã pagina, unde se determinã rãdãcinile polinoamelor;
AN Studiul Funcþiei  încarcã pagina, unde se
rezolvã ecuaþii transcendente ºi se studiazã funcþiile;
AN UnInstall  ne permite sã dezinstalãm programul;
Readme  încarcã un fiºier textual.
Lansînd o comandã, încãrcãm compartimentul dorit.
Dacã dorim sã accesãm pagina cu meniul principal,
activãm: AN Integrator (aceastã comandã se aflã ºi pe
DESKTOP) ºi apare urmãtoarea interfaþã graficã:
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Determinanþii de ordinul n-1se reduc la determinanþi
de ordinul n-2 º. a. m.d.
Aceastã metodã poate fi aplicatã cu uºurinþã la un
determinant de ordinul 4, 5. La un determinant de ordinul
10 calculele sînt enorme. La un determinant de ordinul
100  practic imposibil. În acest caz apelãm la calculator,
creînd un program special, folosind un algoritm recursiv.
Metoda II.
Este mai uºor de programat o altã metodã de evaluare
a unui determinant de ordinul n, care constã în reducerea
determinantului la forma triunghiularã. Ea se aseamãnã
cu metoda lui Gauss de rezolvare a unui sistem de ecuaþii,
eliminînd succesiv necunoscutele. De exemplu:
Pentru a reduce determinantul d la forma triunghiularã, ne vom folosi de urmãtoarele proprietãþi:
 dacã toate elementele unei linii (sau coloane)
dintr-o matrice sînt nule, atunci determinantul
matricei este nul;
 dacã într-o matrice schimbãm douã linii (sau coloane) între ele, obþinem o matrice care are determinantul egal cu opusul determinantului matricei iniþiale;
 dacã la o linie (sau o coloanã) a matricei A adunãm
elementele altei linii (sau coloane), înmulþite cu
acelaºi numãr, atunci aceastã matrice are acelaºi
determinant ca ºi matricea A.
Zerografiind elementele mai jos de diagonalã, se va
obþine o matrice pãtratã, care are determinantul egal cu
produsul elementelor de pe diagonala principalã
(deoarece, dezvoltînd dupã o linie unde toate elementele
în afarã de unul sînt nule, determinantul de ordinul n se
reduce la un determinant de ordinul n-1, cel de ordinul
n-1 la unul de ordinul n-2 º.a.m.d, obþinem produsul
elementelor de pe diagonala principalã).
Acelaºi exemplu:

EXERCITO, ERGO SUM

Imaginea 1

Imaginea 2

În partea stîngã a paginii se aflã meniul principal, care
ne permite sã accesãm unul dintre cele ºase compartimente ale programului:
• Studiul funcþiilor
• Matrice ºi sisteme
• Polinoame
• Graficele funcþiilor
• Integrala definitã
• Ajutor (Help)
Mai jos avem butonul Ieºire pentru a abandona
programul.
În partea de sus se aflã bara de unelte (Toolbar), ce
conþine comenzile meniului principal ºi cîteva comenzi
suplimentare:
Studiul funcþiilor
• Matrice, determinanþi ºi sisteme
• Polinoame
• Grafice
• Integrare
• Unelte, ce încarcã un calculator de buzunar
• Minimize
• Ajutor
• Info
• Quit
2. Compartimentul Matrice, determinanþi ºi sisteme,
dedicat funcþiilor principale, ne permite:
 sã calculãm valoarea unui determinant de ordinul
n, indicînd valoarea lui n;
 sã determinãm matricea inversã unei matrice,
indicînd dimensiunile ei;
 sã calculãm rangul unei matrice;
 sã rezolvãm sisteme de ecuaþii liniare compatibile
determinate prin metoda Cramer sau cu ajutorul
matricei inverse.
Efectuînd click pe comanda Matrice ºi sisteme, se
activeazã urmãtoarea interfaþã graficã care conþine 3
pagini (vezi Imaginea 2):
 matrice
 determinanþi
 sisteme.
Pe pagina determinanþi se indicã urmãtoarele:

• dimensiunea determinantului;
• metoda de calculare a determinantului (metoda lui
Gauss);
• în fereastra de introducere a datelor matrice
scriem determinantul de dimensiunile respective.
Efectuînd click pe butonul determinant, în fereastra
Rezultatul calculãrii apare valoarea determinantului.
De exemplu:
Fie n=4 ºi determinantul calculat prin cele douã
metode de mai sus:

Valoarea determinantului este 1.
Cu ajutorul acestui program pot fi calculaþi
determinanþi de ordinul n=2, 3, 4, 50.
De exemplu:
Imaginea 3

Determinantul este de ordinul 9 ºi valoarea sa 
9806909.9999999944.
La compartimentul Matrice ºi sisteme pe pagina
Matrice putem calcula matricea inversã unei matrice ºi
rangul, iar pe pagina Sisteme putem rezolva sisteme de
ecuaþii prin metoda Cramer sau cu ajutorul matricei
inverse.
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Imaginea 4

Matricea din fereastra de date este inversã matricei,

iar rangul matricei A este 4.
Pagina Sisteme studiaþi-o de sine stãtãtor.
Vã dorim succes în crearea ºi utilizarea unui astfel de
program.
Pentru detalii, contactaþi-ne la:
Braisa_2000@yahoo.com
valz@gmx.co.uk

Algoritmizarea  metodã
eficientã în rezolvarea
exerciþiilor ºi problemelor
de calcul la chimie

Liceul Mihai Eminescu, mun. Chiºinãu

Mai mulþi sînt aceia care devin capabili prin
exerciþiu decît prin natura lor.
Democrit
Metodele de învãþãmînt nu se manifestã niciodatã în
stare purã, ci, utilizate cu mãiestrie în cadrul lecþiei, se
intercaleazã, generînd variante ce vizeazã aspecte diferite.
În acest context, Constantin Moise [15, p. 46] concluzioneazã
cã algoritmizarea nu este o metodã de sine stãtãtoare, ci o
laturã a fiecãrei metode cunoscute, dîndu-le acestora o
coloraturã specificã. Algoritmizarea duce la evitarea
haosului în toate domeniile ºi la formarea unor cunoºtinþe
trainice, ce vor servi ca bazã pentru elaborarea unor produse
noi, originale ºi de valoare. De exemplu, exerciþiul este iniþial
o metodã algoritmicã, dar reluat, repetat, interiorizat de cãtre
elev, el poate sta sub semnul învãþãrii euristice, cînd elevul
însuºi ajunge sã proiecteze exerciþii inedite [5, p. 291].
În literatura pedagogicã [16, p. 390-392] se constatã cã
algoritmizarea asigurã o succesiune rigidã de operaþii între
activitatea de predare ºi cea de învãþare. Între programarea
externã, ce þine de predare, ºi cea internã, ce þine de învãþare,
se stabilesc relaþii univoce, strict determinate. Rezultatele
algoritmizãrii se concretizeazã în formarea unor prototipuri
de gîndire ºi acþiune care, odatã elaborate, devin mijloace
pentru rezolvarea altor probleme. Pentru a-ºi atinge scopul,
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gîndirea nu se reduce la scheme ºi modele fixe de
soluþionare, dar se foloseºte de mijloace automatizate. Din
aceastã cauzã predarea nu se poate rezuma la elaborarea
unor asemenea prototipuri decît în mãsura în care ele sînt
indispensabile activitãþii ulterioare de învãþare. Specialiºtii
admit cã gîndirea este constituitã din noþiuni ºi operaþii.
Noþiunile consemneazã rezultatul gîndirii, iar operaþiile sînt
mijloace sau procedee de acþiune mintalã. Asimilarea
noþiunilor presupune anumite operaþii, dupã cum operarea
este o formã de activitate mintalã cu diverse noþiuni. Cu
ajutorul aceloraºi procedee ºi metode putem interveni
concomitent asupra ambelor componente.
Preocupîndu-se de operativitatea gîndirii, psihologii
fac distincþie între operativitatea nespecificã ºi cea
specificã. Operativitatea nespecificã include operaþiile cu
o sferã mai largã de aplicativitate, cum ar fi analiza, sinteza,
comparaþia, generalizarea, abstractizarea, concretizarea

Violeta DRUÞÃ
Liceul Mihai Eminescu, mun. Chiºinãu
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etc. Operativitatea specificã se caracterizeazã prin
folosirea unor reguli, scheme, modalitãþi funcþionale
pentru rezolvarea unor situaþii concrete într-un mod mai
mult sau mai puþin automatizat. Ea este constituitã din
algoritmii activitãþii intelectuale.
Astfel, în cadrul algoritmizãrii delimitãm douã niveluri
complementare: elaborarea algoritmilor ºi aplicarea lor
în vederea rezolvãrii unor situaþii tipice. Dacã în cazul
celorlalte metode aspectul formativ este o rezultantã a
cunoºtinþelor transmise ºi asimilate, în cazul algoritmizãrii
aspectul formativ, dezvoltarea operativitãþii specifice
reprezintã scopul ei fundamental atins în mod nemijlocit
prin transmiterea ºi învãþarea algoritmilor. Predarea ºi
asimilarea algoritmului nu trebuie sã se desfãºoare prin
simpla memorare, ci prin antrenarea elevilor în descoperirea lui, pentru ca prin aplicare repetatã acesta sã se
automatizeze ºi sã se fixeze, servind ulterior ca mijloc sau
instrument în rezolvarea problemelor de o complexitate
avansatã. În consecinþã, însuºirea algoritmilor nu
reprezintã un scop final, ci doar o etapã ce deschide
posibilitãþi noi pentru activitatea de învãþare.
Algoritmii sînt elemente necesare ale învãþãrii. Nu este
suficient sã se cunoascã nivelul aplicabilitãþii lor, ci sã se
înþeleagã procesualitatea construirii lor. Din acest motiv
algoritmii faciliteazã învãþarea activã [12, p. 263].
Învãþarea unui algoritm presupune cîteva etape.
Dupã ce a fost depistat, acesta urmeazã sã fie descris prin
precizarea secvenþelor sau operaþiilor în succesiunea lor
internã. Astfel, se produce o familiarizare de ansamblu
cu noul algoritm. Se purcede ulterior la dezmembrarea ºi
studierea analiticã a fiecãrei secvenþe, pentru ca, în final,
ele sã fie din nou cuplate ºi înlãnþuite. În cazul unui
algoritm mai simplu, faza analiticã poate fi exclusã,
învãþarea realizîndu-se global. Consolidarea ºi
automatizarea se produc prin exerciþii aplicative.
În predarea-învãþarea chimiei se utilizeazã cîteva
tipuri de algoritmi utilizaþi :
1. Algoritm de rezolvare a problemelor, ce include
urmãtorii paºi:
 notarea pe scurt a condiþiilor problemei ºi
identificarea mãrimii care trebuie calculatã;
 scrierea ecuaþiei reacþiei chimice (dacã este
necesar);
 sublinierea formulelor substanþelor care se
vor utiliza în calcul;
 exprimarea reactanþilor ºi a produºilor de
reacþie (în grame sau mol) în ecuaþia reacþiei
chimice dupã formulele cunoscute;
 stabilirea proporþiei matematice din care se va
calcula mãrimea necunoscutã;
 notarea rezultatelor.
2. Algoritm sub formã de reguli de calcul. De
exemplu, stabilirea formulei moleculare a unei
substanþe organice presupune urmãtoarea
succesiune logicã:

 calcularea din masa (volumul) substanþelor ce
se dau în problemã (sau au fost calculate anticipat, sau luate arbitrar) a masei fiecãrui
element din substanþa organicã;
 calcularea cantitãþii de substanþã pentru fiecare element ce intrã în compoziþia substanþei
organice;
 calcularea celui mai mic raport întreg de atomi
în moleculã;
 stabilirea formulei brute a substanþei;
 stabilirea formulei moleculare a substanþei.
Pentru stabilirea formulei chimice dupã valenþã se
recurge la urmãtorii paºi:
 scrierea simbolurilor elementelor chimice ce intrã
în compoziþia substanþei;
 notarea valenþei elementelor chimice sau a
elementului chimic ºi a radicalului acid;
 determinarea celui mai mic multiplu comun al
valenþelor;
 stabilirea indicilor prin raportarea multiplului
comun la fiecare valenþã;
 scrierea formulei chimice.
3. Algoritm sub forma unui model/scheme de desfãºurare a unui raþionament logic. De exemplu, pentru a
caracteriza un element dupã locul în sistemul
periodic poate fi propusã urmãtoarea succesiune:
I. Locul elementului în sistemul periodic:
 simbolul elementului chimic, denumirea lui;
 numãrul de ordine;
 perioada, felul perioadei;
 grupa, subgrupa;
 masa atomicã relativã.
II. Structura atomului:
 sarcina nucleului;
 numãrul de protoni;
 numãrul de electroni;
 numãrul de neutroni;
 repartizarea electronilor pe niveluri energetice,
pe subniveluri ºi orbitale.
III. Analiza comparativã:
 compararea elementului cu elementele vecine
din perioadã ºi subgrupã;
 compararea oxidului elementului cu oxizii
elementelor vecine din perioadã ºi subgrupã;
 compararea hidroxidului elementului cu
hidroxizii elementelor vecine din perioadã ºi
subgrupã.
 compusul volatil cu hidrogenul.
IV. Proprietãþile chimice ale substanþei (cel puþin 3
reacþii chimice la fiecare substanþã):
 simple;
 oxidului superior;
 hidroxidului superior.
4. Algoritm sub formã de instrucþiuni pentru
efectuarea unor lucrãri practice. De exemplu,
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Exerciþiul
Familiarizarea elevului cu conþinutul ºi obiectivele
exerciþiului
Explicarea esenþei exerciþiului (poate fi însoþitã de
demonstraþii)
Efectuarea exerciþiului de cãtre elevi
Evaluarea corectitudinii efectuãrii exerciþiului
Pentru reuºita utilizãrii exerciþiilor este necesar ca
acestea:
 sã corespundã obiectivelor;
 sã fie adaptate la specificul vîrstei, sã fie interesante;
 sã fie propuse respectîndu-se regula de la uºor
la greu, de la simplu la compus;
 sã fie realizate sistematic în procesul de instruire
la chimie.

Problemele de chimie pot fi clasificate astfel:
a) dupã modul de rezolvare:
 probleme-întrebãri (probleme calitative);
 probleme ce se rezolvã prin calcul matematic
(probleme cantitative);
 probleme practice.
b) dupã numãrul rãspunsurilor obþinute:
 probleme reproductive (cu un singur rãspuns);
 probleme productive (cu 2-3 rãspunsuri
corecte);
 probleme creative (pot avea mai multe
rãspunsuri corecte).
S. Fãtu ºi I. Jinga [6] propun un algoritm general de
rezolvare a unei probleme:
Activitatea
profesorului

Activitatea
elevului
Formularea problemei

Scrierea condiþiilor problemei
Conducerea
activitãþii elevilor

Perceperea
problemei ºi
apariþia primilor
indici pentru rezolvare

Studierea, înþelegerea problemei ºi restructurarea
datelor acesteia
Cãutarea soluþiilor, alcãtuirea algoritmului de
rezolvare
Obþinerea rezultatului final
Validarea rezultatului
Fiecare problemã se transformã întru-un proiect de
acþiuni sau operaþii, pe care elevul urmeazã sã le aplice
pentru a gãsi soluþia. Profesorul trebuie sã asigure
resursele necesare rezolvãrii, sã selecteze conþinuturile
ºi sã ghideze elevii în activitatea lor de învãþare. Colaborarea profesor-elev în rezolvarea problemelor poate fi
reprezentatã astfel (vezi schema din pagina urmãtoare).
Exerciþiile ºi problemele contribuie la însuºirea mai
clarã a noþiunilor chimice, dau viaþã formulelor ºi reacþiilor
chimice, favorizeazã formarea unor deprinderi
independente de muncã intelectualã ºi a unor capacitãþi
de gîndire logicã (argumentatã).
Pentru a-i învãþa pe elevi sã rezolve exerciþii ºi probleme
în fazele iniþiale ale studierii chimiei avem nevoie uneori de
formarea unor prototipuri de gîndire ºi acþiune, de alcãtuirea
unor scheme rigide de rezolvare, care ar facilita pe viitor
realizarea unor sarcini mai complexe. Aici în ajutor ne vine
algoritmizarea care, în literatura pedagogicã, este situatã la

ALGORITMIZAREA  METODÃ EFICIENTÃ ÎN REZOLVAREA EXERCIÞIILOR ªI PROBLEMELOR DE CALCUL LA CHIMIE

35

Didactica Pro..., Nr.1(35) anul 2006

pentru a realiza analiza calitativã a unei
substanþe se pot parcurge urmãtorii paºi:
 analiza preliminarã;
 solubilizarea substanþei;
 separarea ºi identificarea cationilor;
 separarea ºi identificarea anionilor;
 coordonarea observaþiilor ºi prezentarea
rezultatelor obþinute.
Desigur, algoritmul prezentat are un caracter general.
Pentru analiza unei substanþe însã este nevoie de
elaborarea unui algoritm mai amãnunþit: fiecare etapã
poate fi împãrþitã în mai multe subetape.
Din cele relatate mai sus reiese cã algoritmizarea poate
fi utilizatã în diferite domenii ale chimiei. În continuare ne
vom referi la rolul acestei metode în rezolvarea exerciþiilor
ºi problemelor la chimie. Exerciþiul ºi problema reprezintã o
modalitate de efectuare a unor operaþii ºi acþiuni mintale,
în chip conºtient ºi repetat, în vederea achiziþionãrii sau
consolidãrii unor cunoºtinþe ºi abilitãþi [5, p. 295].
Respectiva definiþie vizeazã caracterul algoritmic al exerciþiilor ºi problemelor. Pe lîngã formarea ºi consolidarea unor
deprinderi acestea pot contribui ºi la adîncirea înþelegerii
noþiunilor, regulilor, principiilor ºi teoriilor învãþate,
dezvoltarea operaþiilor mintale ºi constituirea lor în structuri
operaþionale, sporirea capacitãþilor operatorii ale cunoºtinþelor, priceperilor ºi deprinderilor, prevenirea uitãrii ºi
evitarea tendinþelor de interferenþã (confuzie), dezvoltarea
unor trãsãturi morale, de voinþã ºi caracter [3, p. 192].
Exerciþiile utilizate în chimie pot fi clasificate dupã
funcþiile pe care le îndeplinesc (introductive, de observare,
de evaluare etc.), dupã gradul de implicare a elevilor
(dirijate, libere), dupã sarcina didacticã (uºoare, cu grad
mediu de dificultate, cu grad sporit de dificultate). Algoritmul rezolvãrii unui exerciþiu la chimie poate fi urmãtorul:
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Problema
Studierea enunþului problemei
Încadrarea problemei în teoriile cunoscute
Scrierea ecuaþiilor reacþiilor chimice (dacã este cazul)
Selectarea relaþiilor de calcul ºi a metodelor de
rezolvare
Identificarea noþiunilor ajutãtoare pentru
soluþionarea problemei
Rezolvarea problemei prin metoda cea mai raþionalã
Verificarea calculelor (folosind altã metodã de
rezolvare)
Interpretarea chimicã ºi accentuarea uneia dintre
soluþii
Redactarea rãspunsului
polul opus învãþãrii de tip euristic, elevul însuºind
cunoºtinþe prin simpla parcurgere a unei cãi deja stabilite,
fiind scutit de efortul cãutãrii, al rãtãcirii, al comiterii greºelii,
al descoperirii proprii, al iniþiativei ºi invenþiei. Dar cum ar
putea elevul sã realizeze o sarcinã de învãþare fãrã sã posede
anumite instrumente de lucru? Practica a demonstrat cã un
algoritm de lucru odatã asimilat poate fi supus unei
restructurãri continue. La începutul învãþãrii elevii urmeazã
fidel etapele prescrise în algoritmul de calcul (în rezolvarea
problemelor), apoi, prin cãutãri proprii, modificã demersul,
descoperind alte modalitãþi de rezolvare, adicã trec de la
deprinderi la priceperi. În anumite situaþii, algoritmii de
rezolvare pot fi identificaþi sau chiar construiþi de elevii
înºiºi. Aceasta scoate în evidenþã faptul cã învãþarea de tip
algoritmic ºi cea de ordin euristic nu sînt incompatibile. În
faza iniþialã a învãþãrii se recurge la scheme operaþionale
fixe, la algoritmi. Prin repetare ºi conºtientizare se pot deduce
alte soluþii algoritmice (fie alternative, fie noi, mai originale
ºi mai rafinate decît cele anterioare), ajungîndu-se astfel la
o fazã nouã de învãþare, cea euristicã, de descoperire ºi
probare a unor noi scheme de procedurã [15, p. 42-43].
De asemenea, un procedeu euristic, odatã însuºit ºi fixat
în experienþa cognitivã proprie, poate, prin simplificarea
secvenþelor sale, sã înglobeze caracteristicile unui algoritm,
adicã sã devinã un algoritm aproximativ. De exemplu, la
rezolvarea unei probleme mai complexe elevul procedeazã
mai întîi euristic, încercînd diferite modalitãþi de
soluþionare. Treptat, se contureazã calea optimã de
rezolvare, care va fi utilizatã ulterior în rezolvarea unor
probleme similare [9, cap. VII, p. 147]. Activitatea creatoare

beneficiazã de pe urma prezenþei unor aspecte algoritmizate,
în sensul cã elementele automatizate sînt de naturã sã
favorizeze desfãºurarea mai rapidã ºi cu economie de efort
a respectivei activitãþi. Misiunea profesorului rezidã în a
sesiza momentul cînd trebuie sã renunþe la însuºirea
algoritmicã a cunoºtinþelor ºi sã impunã tactica euristicã.
Este important a-i deprinde pe elevi sã construiascã ei înºiºi
algoritmul, sã analizeze problemele, sã recurgã la procese
cognitive superioare în rezolvarea acestora.
Analizînd literatura pedagogicã ºi de specialitate,
reieºind din experienþa proprie, menþionãm rolul
algoritmilor ºi al schemelor algoritmice în realizarea
diferitelor sarcini la chimie. Exerciþiile ºi problemele trebuie
formulate clar, pentru ca elevii sã poatã deduce logic
modul lor de rezolvare. Ele trebuie sã fie tipice pentru un
anumit capitol, devenind un model pentru rezolvarea altor
exerciþii ºi probleme, iar gradul de dificultate  sã fie în
concordanþã cu particularitãþile psihologice de vîrstã ale
elevilor ºi cu nivelul lor de cunoºtinþe. Iniþial, se discutã
cu clasa aspectele teoretice ale subiectului studiat, dupã
care se propun mai multe exerciþii ºi probleme tipice de
dificultate crescîndã. Rezolvarea exerciþiilor ºi problemelor la chimie poare fi efectuatã:
a) Individual. Profesorul anunþã conþinutul problemei sau al exerciþiului. Elevii noteazã datele pe scurt,
elaboreazã independent algoritmul ºi o/îl rezolvã.
Rezultatele obþinute se discutã cu întreaga clasã.
b) Cu toatã clasa. Profesorul anunþã conþinutul
exerciþiului sau al problemei, scrie datele pe tablã
ºi elaboreazã împreunã cu elevii algoritmul de
rezolvare. Dacã se constatã dificultãþi în alcãtuirea
algoritmului, se atrage atenþia asupra elementului
interpretat greºit ºi, odatã gãsitã sugestia de
rezolvare, elevii lucreazã independent în caiete. Un
elev poate lucra la tablã. Analiza rezultatelor
obþinute se realizeazã cu toatã clasa.
c) Pe grupuri cu diferite niveluri de pregãtire. Se
citeºte conþinutul problemei sau al exerciþiului ºi se
acordã cîteva minute pentru a discuta ºi elabora în
grup algoritmul de rezolvare. Profesorul se implicã
mai mult în activitatea grupurilor cu nivel redus ºi
mediu. Rezolvarea se face conform algoritmului
stabilit. Profesorul discutã cu fiecare grup modul de
interpretare a rezultatelor ºi aspectele mai deosebite.
Urmãtoarea problemã este propusã pe fiºe,
diferenþiat, dupã niveluri: elevilor cu o vitezã mai mare
de lucru ºi cu capacitãþi intelectuale avansate li se
propun probleme ºi exerciþii cu un grad mai înalt de
dificultate. În funcþie de rezultatele obþinute, elevilor
li se poate sugera sã alcãtuiascã în grup o problemã
de calcul/un exerciþiu de acelaºi tip ºi sã o/îl rezolve.
d) Pe grupuri eterogene. Grupurile eterogene sînt
de preferat celor omogene. Elevii mai slabi sau cu
anumite dificultãþi de învãþare ºi de rezolvare a
exerciþiilor ºi problemelor au de cîºtigat dintr-o
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capacitãþii de a utiliza cunoºtinþele obþinute în practicã.
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Formarea orientãrilor
axiologice ale elevilor în
baza creaþiei populare
Creaþia popularã este izvorul nesecat al energiei noastre
spirituale, apã vie ce-ncheagã timpurile ºi revigoreazã tot
ce-i istovit. Altfel cum se explicã vechimea ºi viabilitatea
folclorului, cãci frumuseþea e ceva aparte: înãlþimea-i
spiritualã constituie verticalitatea omului. Acestea zicînd,
Galina MATCOVSCHI
cred cã e de datoria fiecãruia dintre noi sã pãstreze ºi sã
promoveze tezaurul naþional. Nu-i vorbã, ca fenomen,
Liceul Teoretic Nicolae Iorga, mun. Chiºinãu
folclorul întotdeauna a ºtiut ºi a reuºit sã-ºi apere sevele,
forþa-i de autopurificare fãcînd parte organicã din fiinþa lui. Puterea-i de rezistenþã vine sã ne înveþe cã de veacuri existã
durabil doar pe valori. Didactica actualã, cu toate tehnicile noi, performante, ar fi incompletã fãrã etica, estetica ºi învãþãtura
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activitate în care sînt puºi alãturi de elevii buni.
Pe de altã parte, elevii buni învaþã ºi ei atunci cînd
sînt în situaþia de a-i ajuta pe colegii lor mai slabi,
de a-i antrena în rezolvarea exerciþiilor ºi problemelor. Evaluarea în cazul acesta se poate produce
prin rotaþie: elevii transmit caietul cu sarcina
realizatã colegului din dreapta. Corectarea se face
cu pix de altã culoare ºi la sfîrºit se discutã
greºelile depistate [10].
În realizarea fiecãrui tip de exerciþiu sau problemã
elevul stabileºte, conform schemei, etapele de parcurs,
pas cu pas, astfel înþelegînd logica rezolvãrii. Elevului i
se deschid tainele chimiei, el fiind în stare sã pãtrundã
în esenþa fenomenului, sã-ºi formeze anumite priceperi ºi
deprinderi de aplicare a cunoºtinþelor, sã rezolve singur
probleme ºi exerciþii prevãzute de curriculum. Folosirea
algoritmizãrii nu se reduce la aplicarea regulilor, ci
înseamnã fixarea ordinii operaþiilor mintale care au
determinat elaborarea algoritmilor.
În procesul de rezolvare a exerciþiilor ºi problemelor
dupã schema algoritmicã fiecare elev depune un efort
intelectual pentru a umple golul între cunoscut ºi
necunoscut, pentru a descoperi soluþia adecvatã ºi a
ajunge la un rãspuns corect. Pãtrunderea în miezul
sarcinilor, înþelegerea cãilor de rezolvare duce la
deblocarea elevilor, la apariþia încrederii în forþele proprii.
Aceasta îi stimuleazã pentru sinteza cunoºtinþelor
anterioare într-un algoritm nou, pentru rezolvarea
problemei printr-o metodã nouã, adicã contribuie la
manifestarea capacitãþilor creative.
Schemele algoritmice au menirea de a facilita
înþelegerea, de a suscita interesul elevilor pentru obiect,
de a produce satisfacþia cunoaºterii materiei studiate.
Învãþarea chimiei, rezolvarea diferitelor tipuri de probleme
ºi exerciþii nu înseamnã numai dobîndirea cunoºtinþelor,
ci ºi un mod de dezvoltare a gîndirii creative, logice, de
formare a priceperilor ºi deprinderilor intelectuale, a
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creaþiei populare indispensabilã demersului educaþional:
dupã cum aerul completeazã stratosfera, dupã cum apa
penetreazã pãmîntul, dupã cum gîndul ºi sufletul dau sens
fiinþei. Astfel percepînd lucrurile, dar, în fond, ele aºa ºi sînt,
aº încerca sã comentez orientarea axiologicã a folclorului,
deoarece omul format în baza acestor adevãruri simple, dar
sigure, clare ºi nestrãmutate, este temeinic, de la pãmînt, cu
creºtetul înãlþat spre cer. Mã refer nu la statura ciclopicã, ci
la temeinicia, sãnãtatea de cuget ºi demnitatea personalitãþii.
A le conºtientiza, ca valori, nu este suficient. Urmeazã
a le cultiva. În condiþiile de astãzi este însã mult mai dificil.
Cele cîteva ore rezervate conform planului de studii nu
rezolvã problema, oricît de reuºit ar fi realizate ele. Nici
contextul social, cu presiunea globalizãrii, care este
piatra morii ce macinã altã fãinã, cãci interesul
oamenilor s-a redus substanþial, mediul nemaifiind
favorabil folclorului. Astãzi cu fraze lozincarde,
declarative nu convingi, iar cu forþa reuºeºti parþial. Atîta
noroc: frumosul folcloric are rãdãcini adînci, alimentate
cu seve din substraturi; acest frumos sensibilizeazã ºi
educã, avînd o forþã aparte, de care e necesar sã nu uitãm.
E bine sã le vorbim copiilor despre potenþialul
energetic al folclorului, despre plusvaloarea timpului pe
care o acumuleazã în sine. E cazul sã insistãm asupra
norocului ce ni-l poartã, fiindcã toate riturile îndeplinite
corect ne favorizeazã. Noi ºi folclorul o fiinþã sîntem, el
ni-i implantat în codul genetic pentru a supravieþui.
Mi s-a întîmplat, la o lecþie de predare a creaþiei populare
în clasa a XII-a, sã înfrunt indiferenþa elevilor, însã lectura
textului ºi-a fãcut efectul. ªi-a spus cuvîntul ºi simplitatea
versului; n-a fost uºor  cîntecele de dragoste, la început,
le-au pãrut naive, dar în discuþii, analizîndu-le, liceenii au
relevat profunzimea, inocenþa ºi sinceritatea ca valori
stilistice incomparabile. Apoi, la o altã orã, de decodificare
ºi percepere a strigãturilor, reacþia elevilor a fost fireascã: au
menþionat optimismul, exigenþa ºi categoricul în expunere,
învãþînd sã nu fie indiferenþi. E bine sã înþeleagã folclorul
literar iniþial cu raþiunea, ca mai apoi cu sufletul sã se implice.
O situaþie incitantã s-a creat atunci cînd, tot în clasa a
XII-a, mi-am propus sã studiez cu elevii oraþiile de nuntã.
La început, am discutat oportunitatea creaþiei ºi
imperativele vremii. Deºi nu erau convinºi de utilitatea ºi
valoarea operei, au ascultat cu cea mai mare plãcere. În
final, oraþiile de nuntã, prin frumuseþe ºi sugestivitate, au
învins, ocupîndu-ºi binemeritatul loc în conºtiinþa elevilor.
Discuþia despre cele trei tipuri ale personalitãþii: omul
activ, omul pasiv ºi cel creator s-a soldat cu îndreptãþirea
baciului moldovean prin semnificaþia mitologicã a
Fîrtatului, care pãtimeºte pentru cei dragi ºi prin bine e
superior rãului activ.
Sintetizînd, elevii l-au comparat pe baciul mioritic,
omul resemnãrii, cu Nichifor Lipan, bãrbat în putere,
experimentat, activ, care n-a putut înfrunta sfidãtor
viclenia. Destinul i-a fost scris pe frunte: zbaterea sau
împotrivirea la nimic nu i-au servit.

Omul creator din Moartea unui artist de
E. Lovinescu i-a ajutat pe copii sã înþeleagã profund
mesajul baladei Mãnãstirea Argeºului ºi acþiunile
personajelor prin prisma valorilor contemporane. Aº vrea
sã conclud cã atitudinea faþã de textul folcloric trebuie
formatã cu grijã ºi rãbdare deosebitã, pentru a-i convinge
definitiv  aceasta ne-o cere seriozitatea problemei.
În clasa a VIII-a, balada popularã Mioriþa este propusã
pentru analizã conceptualã, în baza dezvoltãrii vorbirii.
1. La început, iniþiem o discuþie despre frumos:
naturã (fascinantã); baci (minunat); mioriþã
(bucãlaie); cîntecul fluierelor (emoþionant); maicã
(duioasã); nuntã (mãreaþã); rãbdare (de invidiat).
Apoi propunem ipostaza antiteticã, dar cu argumentare:
baci (invidioºi), vor sã-ºi însuºeascã averea
strãinã; mioriþã (îngrijoratã); maicã (îndureratã);
moarte (subitã); cãderea stelei (simbol al morþii).
2. În continuare, alegem o situaþie contradictorie
pentru a analiza, bunãoarã, atitudinea baciului
moldovean în faþa morþii. Putem aplica tehnicile
Graficul T sau Linia adevãrului.
3. Într-o discuþie ghidatã apreciem valoarea testamentului: pentru cei doi baci complotiºti, pentru
mioare, pentru mãicuþã.
4. Urmeazã comentarea anturajului (nunta imaginarã), ca sã putem încheia prin explicarea în scris
a motivului comuniunea om-naturã, argumentînd de ce în text se vorbeºte despre aceste douã
dimensiuni ºi care dintre ele este privilegiatã.
5. În final, vom încerca sã constatãm din ce categorie
esteticã fac parte omul, natura sau comuniunea lor:
cea a frumosului sau a urîtului. Vom realiza acest
pas prin promovarea de opinii argumentate, convingãtoare, susþinute individual (fãrã dezbateri).
Am expus o situaþie ce ar contribui la formarea unei
atitudini (prin decizii) faþã de frumos, ca moment
existenþial; faþã de homo contemplativus ºi homo activus,
dezvãluind un act de voinþã.
Dragostea de viaþã, valorile create, cît ºi frumuseþea
naturii sînt prea evidente pentru a le trece cu vederea.
Însuºirea creaþiilor populare trebuie transformatã într-un
deliciu sufletesc, or, acestea ne pot prilejui adevãrate clipe
de desfãtare, cu sens, care în iureºul, haosul ºi suprasaturarea informaþionalã sînt un miracol.
În zilele noastre nu mai putem vorbi despre expediþii
folclorice sau despre culegerea creaþiilor populare, deoarece
sursele originale s-au împuþinat ºi interesul faþã de fenomenul
dat s-a îngustat pînã la specializare, iar ceea ce existã în mase,
de cele mai multe ori, sînt variante eronate, neautentice.
Minune cereascã putem considera folclorul, prin voinþa
de a fi, dar mite de a ne sluji. Este cazul sã conºtientizãm ce
responsabilitãþi ne revin fiecãruia, ca exponent al neamului,
pentru focul prometeic pe care-l avem  Folclorul.
Iniþiindu-i pe elevi în aceste adevãruri, ne facem cinstit
datoria.

FORMAREA ORIENTÃRILOR AXIOLOGICE ALE ELEVILOR ÎN BAZA CREAÞIEI POPULARE

38

EVENIMENTE CEPD

La data de 9 februarie 2006, la solicitarea Ministerului
Educaþiei, Tineretului ºi Sportului, formatorii Centrului
Educaþional PRO DIDACTICA au facilitat un atelier de
lucru în cadrul Seminarului republican pentru ºefii
direcþiilor generale raionale/municipale învãþãmînt, tineret
ºi sport. Activitatea cu genericul Instrumente
manageriale pentru optimizarea calitãþii educaþiei a
fost centratã pe definirea noþiunii de calitate a educaþiei
din perspectiva pãrþilor interesate: pãrinþi, agenþi
economici, reprezentanþi ai autoritãþilor publice locale,
profesori, elevi, reprezentanþi ai Ministerului ºi DGRÎTS
etc. E de remarcat faptul cã participanþii, manageri cu
experienþã, au reuºit sã se transfere pe poziþiile altor
grupuri, relevînd puncte de vedere ale acestora. Drept
rezultat, calitatea educaþiei a fost definitã în mod specific
de fiecare dintre grupuri, în conexiune cu prezenþa unor
factori consideraþi de importanþã majorã.
Elevii au stabilit un raport direct proporþional între
calitatea educaþiei ºi prezenþa unor profesori tineri, foarte
bine pregãtiþi, care manifestã obiectivitate maximã ºi
respect. În opinia lor, sistemul trebuie sã garanteze studii
de calitate fãrã platã.
Pãrinþii au subliniat importanþa unor sedii
educaþionale sigure ºi comode. Manualele oferite gratis,
numãrul redus de elevi per clasã, prezenþa în ºcoalã a
psihologului ºi practicarea unei evaluãri obiective,
alimentaþia elevilor au completat lista factorilor ce ar
contribui la asigurarea calitãþii.
Cadrele didactice ºi-au axat demersul pe organizarea
eficientã a procesului educaþional, realizarea planurilor
de studii ºi asigurarea unui control intern eficient asupra
calitãþii muncii. Un rol important a fost acordat domeniului

de formare profesionalã continuã: cadrele didactice au
nevoie de sprijin metodic calificat, de posibilitãþi pentru
punerea în valoare ºi utilizarea experienþei personale de
succes, de mecanisme adecvate de stimulare pentru
creºtere ºi avansare profesionalã.
Reprezentanþii DGRÎTS au invocat necesitatea
elaborãrii ºi realizãrii unor standarde de calitate, precum
ºi a unor noi strategii. Eficienþa managerialã, competenþele
profesionale, optimizarea sistemului de formare iniþialã ºi
continuã a cadrelor didactice ºi manageriale, reevaluarea
ºi modernizarea permanentã a curriculumului, stimularea
parteneriatelor educaþionale de cele mai diverse forme au
constituit alte elemente majore menþionate de acest grup.
Reprezentanþii APL au subliniat nevoia optimizãrii
mecanismelor de finanþare a învãþãmîntului, atragerii
investitorilor/donatorilor, dotãrii tehnico-materiale a
ºcolii, sprijinirii ºi stimulãrii cadrelor didactice inovatoare,
creãrii de condiþii cu adevãrat atractive pentru tinerii
specialiºti, promovãrii parteneriatelor dintre ºcoalã ºi
comunitate, precum ºi susþinerea prin burse a copiilor
aflaþi în dificultate.
Agenþii economici au acordat prioritate pregãtirii
profesionale a cadrelor didactice ºi a managerilor, punînd
accent ºi pe asigurarea bazei materiale ºi a transparenþei
administrãrii mijloacelor financiare în învãþãmînt,
creºterea gradului de libertate în acþiune sau, altfel spus,
al puterii de decizie la nivel de ºcoalã ºi comunitate,
implementarea noilor tehnologii în sistemul educaþional
ºi, nu în ultimul rînd, sporirea atenþiei pentru orientarea
ºi consilierea profesionalã a elevilor încã de pe bãncile
ºcolii.
Aceastã activitate a fost urmatã de o discuþie privind
similitudinile ºi divergenþele de opinie în definirea calitãþii.
Participanþii au relevat semnificaþia elaborãrii de cãtre
comunitãþile ºcolare a unor proiecte de dezvoltare a
instituþiei educaþionale cu adevãrat participative, cu
implicarea tuturor pãrþilor interesate ºi folosind drept
model rezultatele unor experienþe avansate ale ºcolilor din
republicã ºi de peste hotare.
Liliana NICOLAESCU-ONOFREI,
director executiv
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Instrumente manageriale pentru
optimizarea calitãþii educaþiei

PONDEROSA VOX

De la modelul universitar
paternalist la modele
individualiste1

Silviu ANDRIEª-TABAC
Academia de ªtiinþe a Moldovei

Dacã scopul sistemului educaþional este dresarea
animalului din noi ºi modelarea lui conform necesitãþilor
politiceºti, învãþãmîntul superior în acest sistem are rolul
dublu de a definitiva crearea specialistului abil într-un
domeniu aplicativ util societãþii ºi de a substitui, într-un
sfîrºit, animalicul prin þinuta de intelectual.
În aceastã viaþã am avut ocazia sã cunosc din interior
trei modele universitare: mai întîi, în calitate de student,
pe cel oferit de Institutul de Istorie ºi Arhivisticã al
Universitãþii de Stat de Studii Umanistice din Rusia
(Moscova, 1986-1987, 1989-1993), apoi, în calitate de
doctorand, pe cel de la Facultatea de Istorie a Universitãþii
din Bucureºti (1993-1996) ºi, în cele din urmã, în calitate
de profesor, pe cel de la Facultatea de Istorie ºi Psihologie
a Universitãþii de Stat din Moldova (Chiºinãu, din 1996).
Aceste trei lumi distincte, cu valori ºi aspiraþii diferite,
m-au îndemnat în permanenþã sã le compar.
I. ETAPELE EDUCAÞIONALE ANTERIOARE

Dar mai întîi, ca tot omul, am parcurs treptele
educaþionale premergãtoare universitãþii.
Cei ºapte ani de acasã i-am fãcut la bunica maternã,
Tamara Andrieº  un produs al sistemului educaþional
primar ºi secundar românesc antebelic  a cãrei afecþiune
nemãrginitã ºi al cãrui devotament de sacrificiu faþã de
1
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mine nu o împiedicau deloc sã cultive o educaþie
militaristã. Copilul se juca de la orã la orã, mînca ºtiinþific
la aceleaºi ore, cu hainele aºezate ordonat pe un taburet
ca la armatã se culca la 9 fãrã 5 minute, pentru a asculta
povestea de searã de la radio ºi a adormi la 9 fix. Încãlcãrile
de regim erau pedepsite arareori prin bãtaie, dar
întotdeauna prin morale de lungã duratã, încheiate de faza
cînd copilul conºtient de crima fãcutã îºi cerea iertare.
Bunica venea dintr-o familie cu un statut social mai
ridicat. Strãbunicul, Erofei, fiul împiegatului de miºcare
Filip Coroliuc, de origine ucraineano-polonezã, din satul
transnistrian Plopi, era un bun mecanic ºi un foarte cãutat
meºter la orice. Strãbunica, Evghenia, fiica dascãlului
ªtefan Parfene, provenea dintr-o familie de ecleziastici din
Coºerniþa Sorocii. Ambii, Dumnezeu sã-i ierte, au fost
deportaþi de regimul comunist în 1949, ca elemente strãine
spiritului sovietic. O reminiscenþã a acestui statut social
deosebit era ºi utilizarea în familie a calificativelor
babuºca ºi gheduºca, rusisme pentru bunicã ºi
bunic, care nu se potriveau cu norma literarã de mîca
ºi tîca a satului natal Cuhureºtii de Sus. Babuºca
Tamara, pe care mi-o aduc aminte vorbind ruseºte nu prea
bine, a fost foarte supãratã cînd într-o zi i-am zis bunicã.
Era un spirit închis, cãci aºa o învãþase sã fie viaþa:
evacuarea ºi reevacuarea din timpul rãzboiului, munca în
spitalele militare româneºti ºi în regim militar în spitalele
sovietice de dupã rãzboi, deportarea pãrinþilor ºi fraþilor
în 1949, moartea timpurie a bunicului Timoºa. Nimeni nu
ºtia ce are în suflet. Totuºi, în capul ei exista un model
educaþional pe care l-a încercat pe unica fiicã, apoi pe
primul nepot. Scopul neenunþat al acestui model, cred,
era supravieþuirea familiei în noile condiþii sociale. Deºi
se ruga în fiecare searã, a refuzat categoric sã mã înveþe

Prelegere þinutã în ºedinþa din 25 august 2005 la Congresul studenþesc de la Putna Modelul în formarea ºi deformarea societãþii,
24-28 august 2005.
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apatia socialã a profesurii au creat precedentul distanþãrii
spirituale în masã a elevilor faþã de ºcoalã2.
La ºcoala medie ruso-moldoveneascã de culturã
generalã din Cuhureºtii de Sus lucrurile nu erau la fel de
catastrofale. Crahul era întîrziat de mai mulþi factori. Satul
avea o tradiþie secularã de centru cultural ºi, deºi foarte
progresist în ale civilizaþiei, pãstra încã o mentalitate
patriarhalã, cu o mare stimã pentru performanþa
educaþionalã. Corpul profesoral era extrem de bun ºi
exigent, iar spiritul cumãtrismului încã nu pusese
stãpînire pe acest tãrîm. În sfîrºit, profesorii îºi iubeau
munca, iar elevii ºcoala. Un bun prilej pentru consolidarea
acestei iubiri era activitatea extraºcolarã: cercurile sportive
ºi artistice cu tradiþie ºi performanþe pînã la nivel de
republicã; acþiunile organizaþiilor politice comuniste
pentru copii ºi tineret (octombrei, pionieri, comsomoliºti),
nu întotdeauna numai ideologice; seratele tematice pe
materii sau dansante etc. Cu toate acestea, singurul
rezultat pozitiv pe care-l putea oferi ºcoala sovieticã era
susþinerea cu succes a examenelor de admitere la
facultate. În plus, ºcoala din Cuhureºtii de Sus educa
simþul datoriei ºi autocontrolului, acorda o încredere
sporitã (faþã de alte ºcoli) în achiziþiile dobîndite, facilita
viaþa studenþilor care se îndreptau spre matematici ºi
oferea o foarte bunã cunoaºtere a limbii ruse  limba de
propulsare în multe domenii.
Printre sistemele educaþionale neuniversitare pe care
le-am cunoscut ºi care m-au marcat ar mai trebui
menþionate douã. În primul rînd, este vorba de o lunã
petrecutã la tabãra pioniereascã unionalã Artek, unde
am cunoscut impactul cu alte culturi naþionale ºi unde
s-a întîmplat sã fim supuºi unor experimente psihologicopedagogice. Din aceastã experienþã scurtã am aflat cã nu
sînt nici cel mai deºtept, nici cel mai cultivat, nici cel mai
civilizat ºi nici mãcar infailibil. A doua experienþã se
constituie din cei doi ani de armatã, cînd am învãþat sã
convieþuiesc cu reprezentanþi ai diferitelor etnii, medii
sociale ºi culturale, oameni cu o pregãtire foarte inegalã,
în condiþii extreme prin duritatea lor. Atunci am vãzut cît
de mare poate fi grãdina Domnului ºi ce înseamnã o
prietenie adevãratã.
II. MODELUL PATERNALIST

Institutul de Istorie ºi Arhivisticã din Moscova era
un model paternalist care-ºi asuma responsabilitatea
pentru produsul finit. Cultiva din punct de vedere
psihologic un model combinat de om social
autoactualizat, bazat pe urmãtoarele presupoziþii:
1) Omul este motivat, în primul rînd, de trebuinþe
sociale ºi îºi dobîndeºte sensul fundamental al
personalitãþii numai în relaþie cu alþii;
2) Omul este dispus sã urmeze modelul mentorului
sãu, dar este mai sensibil la forþele sociale ale

Ëþäìèëà Ñàðàñêèíà, Îáðàçîâàíèå, în 50/50. Îïûò ñëîâàðÿ íîâîãî ìûøëåíèÿ, Ìîñêâà, 1989, ð. 161-162.
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Tatãl nostru; imediat schimba vorba cînd era întrebatã
despre pozele din Siberia ale strãbunicilor ºi, dacã bunicul
n-ar fi protestat vehement, s-ar fi fãcut neapãrat ºi membru
de partid.
Avea cele mai multe studii dintre cei ºase fraþi ºi surori.
Absolventã a ªcolii de gospodãrie din Rezina ºi a ªcolii
de surori medicale din Chiºinãu, bunica însã nu fãcea lecþii
de cunoaºtere a lumii înconjurãtoare, lãsîndu-mã sã mã
descurc de unul singur. Întrebãrile adesea erau
apostrofate cu Fugi de-aicea, copchil spurcat, ºi nu mã
plictisi!. Comportamentul trebuia sã-l deprind prin
autoanalizã ºi imitaþie. Totuºi, dorinþa de a studia, de a
depãºi starea omului mediu printr-un surplus de
cunoºtinþe, printr-o þinutã vestimentarã desãvîrºitã ºi
individualizatoare, prin aspiraþii intelectuale, se datoreazã
în familia noastrã anume acestei bunici. Pãrinþii, fãrã sã-ºi
dea seama, au adoptat acelaºi model, demilitarizat însã ºi
destul de liberal, iar mama, deºi are un spirit
completamente opus ºi a fost dintotdeauna dispusã spre
joc ºi comunicare, în situaþii importante adesea
procedeazã ca bunica.
Dupã bunica, am ajuns pe mîna primului învãþãtor,
Polina Ungureanu, pedagog emerit ºi foarte apreciat. Fiicã
de dascãl, om model în toate, cetãþean activ ºi spirit
artistic, Polina Ieremeevna cultiva, de asemenea, un
model totalitarist, dar care, pe lîngã autoritatea
indiscutabilã a mentorului, se baza pe promovarea unei
concurenþe între elevi, munca depusã fiind criteriul
primordial în aprecierea noastrã. Îndemnurile ei preferate
Nu ºedea, cã-þi ºede norocul!, Ochii sperie, da mîinile
bucurã!, Þine marca, cãci urma alege! ne-au devenit 
discipolilor ei din toate generaþiile  devize de viaþã.
Cele trei clase de ºcoalã primarã mi-au fost
întotdeauna utile, spre deosebire de ºcoala secundarã.
ªcoala sovieticã de culturã generalã, pe cînd eram elev,
traversa o mare crizã. Iatã cum o caracteriza pedagogul
rus Ludmila Saraskina: Etatizatã în totalitate, ºcoala a
devenit o instituþie birocraticã ce funcþioneazã în regim
de uniformitate, unitate de idei ºi conducere unipersonalã.
Statul are ºcoala pe care ºi-o doreºte. Starea ei actualã
nicidecum nu este rezultatul unui concurs de împrejurãri
întîmplãtoare, ci comanda socialã a sistemului birocratic
care, în pofida declaraþiilor tradiþionale, nu are nevoie de
un om armonios dezvoltat, deoarece acesta este greu de
manipulat. Cerînd ºcolii sã furnizeze forþã de muncã,
sistemul a condamnat învãþãmîntul popular la o selecþie
multianualã, în cadrul cãreia mediocritatea militantã ºi
nulitatea agresivã au ocupat poziþiile-cheie. Se
recunoaºte cã ºcoala sovieticã actualã, formatoare de
ºurubele ºi orientatã spre crearea unei personalitãþi de
mijloc, limiteazã mult, dacã nu exclude chiar, posibilitatea
de dezvoltare a elevilor ºi duce obiectiv spre tãierea
rãdãcinilor intelectuale ale naþiunii. Lipsa de drepturi ºi
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grupului sãu de egali decît la stimulentele ºi
controlul superiorilor sãi;
3) Omul cautã sã-ºi actualizeze posibilitãþile, sã
gãseascã în munca sa impresia cã realizeazã lucruri
semnificative ºi cã reuºeºte;
4) Omul aspirã sã facã proba maturitãþii ºi facultãþilor
sale din interior, ceea ce implicã exerciþiul unui
oarecare grad de independenþã ºi autonomie,
adoptarea unei perspective de lungã duratã,
dezvoltarea unor capacitãþi speciale, refracþia faþã
de presiunile exterioare, precum ºi abilitatea de a
se adapta circumstanþelor;
5) Omul consimte sã-ºi integreze obiectivele ºi
interesele personale în cele ale organizaþiei.3
Sistemul educaþional se þinea pe trei stîlpi.
Primul consta în ideea cã viitorul istoric-arhivist
trebuie sã fie un profesionist impecabil. Din acest punct
de vedere se remarca procesul de studii bine pus la punct,
cursurile, seminariile, lucrãrile de laborator ºi stagiile
practice fiind bine dozate ºi sincronizate. Chiar ºi cele mai
ideologizate materii, ca Istoria PCUS, erau menite sã te
înveþe ceva util, cum ar fi scrierea unui articol sau a lucrãrii
de licenþã. Profesura de la obiectele de specialitate era
numai bunã ºi foarte bunã. În cele din urmã, la ieºirea din
facultate, ultimul dintre absolvenþi ºtia sã lucreze cu
documentul de arhivã într-o mãsurã suficientã. Cu toate
cã marea literaturã rusã nu cunoaºte modele admirative
de arhiviºti (din contra, încã de pe vremea lui Puºkin junii
arhiviºti erau ridiculizaþi), institutul cultiva un spirit de
corporaþie profesionalã care trezea în sufletul studentului
mîndria de apartenenþã la aceastã castã. Excursiile
organizate în depozitele de arhivã inaccesibile muritorului
de rînd, accederea (datoratã înrudirii profesionale) la
unele materiale greu de cunoscut din muzee ºi biblioteci,
atingerea celor mai preþioase documente de arhivã manu
propria constituiau fascinaþia miraculoasã a meseriei.
Experienþa de lucru ulterioarã a eliminat orice fel de reproº
în acest sens faþã de facultatea absolvitã. ªi Stagiul tehnic
internaþional de arhivisticã de la Paris, la care am participat
în 1999, m-a întãrit în credinþa cã predarea arhivisticii la
Moscova nu ceda cu nimic altor ºcoli.
Cel de-al doilea suport cãlãuzitor era ideea cã viitorul
istoric-arhivist trebuie sã fie un cercetãtor ºtiinþific
pasionat care, cu timpul, va deveni o personalitate. Jeliu
Jelev, într-o lucrare de evaluare a propriei experienþe,
observa: În orice operã culturalã de anvergurã, ca ºi în
marile miºcãri sociale ale istoriei, caracteristica
personalitãþii este frecvent dobînditã de mari mase de
oameni concomitent. Doar cã gradul de realizare a
personalitãþii lor civice este diferit. De regulã, existã unul
sau doi precursori. Ei devin întemeietorii marii idei. Foarte
3

4

curînd, în jurul lor se formeazã un grup de adepþi
înflãcãraþi care se consacrã în întregime acestei idei ºi
devin apostolii ºi propovãduitorii ei fervenþi. Apoi, marea
idee socialã începe sã strîngã în jurul ei numeroºi adepþi
ºi discipoli care, deºi nu se consacrã în totalitate ºi în
exclusivitate acestei cauze, îºi asumã totuºi, dupã puterile
ºi posibilitãþile lor, o parte din rãspunderea ºi riscurile
luptei. Ei realizeazã, de fapt, miºcarea de masã care schimbã
circumstanþele istorice ºi afirmã noua cauzã. Ei sînt cei
care formeazã categoria militanþilor de rînd ai miºcãrii4.
Marile idei ºtiinþifice la Institutul de Istorie ºi
Arhivisticã trãiau la catedre. Portretele precursorilor se
gãseau expuse solemn pe un perete, profesorii-apostoli
îºi duceau cu asiduitate misiunea, iar militanþii de rînd
începeau a fi recrutaþi din anul III. Dar supravegherea
interesului ºtiinþific al studenþilor demara încã din primul
an, la orele de curs ºi cercurile pe obiecte aproape
obligatorii. Mari personalitãþi ºtiinþifice erau în
permanenþã invitate sã þinã prelegeri, conferinþe, seminarii
speciale sau pur ºi simplu sã-ºi împãrtãþeascã experienþa.
În cei cinci ani de studii am avut ocazia sã-i ascult pe marii
istorici Sigurd Schmidt, Aaron Gurevici, Georges Duby
ºi alþii. Aici a avut un curs de prelegeri preotul Alexandru
Men. Aici s-au þinut primele conferinþe din URSS despre
cultul personalitãþii lui Stalin, despre popoarele deportate;
prima conferinþã de presã dedicatã pactului RibbentropMolotov. Aici s-au susþinut primele lucrãri de licenþã
bazate pe documentarea strînsã din istorie oralã.
Catedra la care eram arondaþi din anul III avea grijã
sã ne deprindã cu cercetarea, antrenîndu-ne în toate
acþiunile ºtiinþifice. Profesorii ne sugerau teme puþin
abordate sau ne semnalau fondurile de arhivã necesare
pentru cercetarea noastrã. Tot ei ne facilitau intrarea în
arhive. Spiritul de castã profesionalã l-am verificat în
cãlãtoria de documentare de la Sankt Petersburg, unde
timp de 10 zile am fost gãzduit acasã la un profesor, prieten
cu o profesoarã de la catedra noastrã, iar la arhive, o fostã
discipolã a conducãtorului meu ºtiinþific mi-a facilitat
consultarea ºi copierea unor documente greu de obþinut.
Primul conducãtor ºtiinþific, Tatiana Korjihina, încã în anul
IV, mi-a publicat primul studiu într-o culegere
interuniversitarã de articole ale profesorilor ºi studenþilor.
Cel de-al doilea conducãtor ºtiinþific, Elena Kamenþeva,
mi-a dãruit cãrþi din biblioteca personalã ºi mi-a oferit
ºansa primului referat public în cadru extern. ªeful
catedrei de Sursologie ºi ºtiinþe istorice auxiliare, Victor
Muraviov, m-a luat cu el sã asist la prima susþinere de
doctorat din viaþa mea, mi-a încredinþat citirea ºi
recenzarea acelei teze de doctorat pe tematicã moldavã,
concluziile mele fiind incluse în mare parte în recenzia sa
oficialã. Tot el, din proprie iniþiativã, a fãcut demersuri

Formularea presupoziþiilor s-a fãcut dupã: Mielu Zlate, Tratat de psihologie organizaþional-managerialã, vol. I, Iaºi, 2004,
p. 249-252.
Jeliu Jelev, Omul ºi ipostazele personalitãþii sale, Bucureºti, 1995, p. 191.
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româneascã (mai puþin interesant pentru ceilalþi colegi).
Rezultatul promovãrii acestui cult al omului liber a fost
faptul cã din cei circa 120 de tineri cu diplomã de istoricarhivist, cu care am absolvit în 1993, nu veþi gãsi doi
care sã aibã aceleaºi pãreri politice, paleta aspiraþiilor
noastre înscriindu-se pe întreg evantaiul gîndirii socialpolitice de la extrema stîngã pînã la extrema dreaptã.
Libertatea cugetului nostru se datoreazã, nu în ultimul
rînd, faptului cã Sursologia  ºtiinþa abordãrii, tratãrii ºi
interpretãrii surselor istorice  ocupa locul reginei la masa
ºtiinþelor predate la Institut. Constat în permanenþã cã
cel ce cunoaºte teoria criticii surselor istorice ºtie sã
rãspundã ºi la întrebarea cui serveºte cutare sau cutare
eveniment din viaþa publicã. Dar, nu este mai puþin
adevãrat cã sursologii sînt ºi foarte triºti.
III. MODELUL INDIVIDUALIST

Nu doresc sã se creeze impresia cã la Moscova aº fi
cunoscut universitatea idealã ºi cã spiritul paternalist este
preferatul meu. Medalia a avut ºi revers. Elogiul izvorãºte
din cutuma româneascã: cele rele sã se spele, cele bune
sã se-adune. Timpul a ºters din memorie neajunsurile
sistemului educaþional de la institutul moscovit, iar
timpurile, din cîte urmãresc, au ºters cu brutalitate mult
din tradiþia facultãþii pe care o idealizez.
La Universitatea din Bucureºti, la care am venit pentru
doctorat în acelaºi an 1993, n-am gãsit nimic din modelul
deja însuºit. Mai mult, am fost îngrozit de dezorganizarea
generalã a învãþãmîntului, de absenþa din planul de studii
a unor materii fundamentale pentru istorici, de lipsa unui
spirit de catedrã, de birocratizarea excesivã ºi imoralitatea
micilor funcþionari de la minister, universitate sau facultate
(trec cu vederea celebra bunãvoinþã a arhiviºtilor
bucureºteni de atunci ºi pe cea a tovarãºului director al
Bibliotecii Academiei Române).
Primul ºoc l-am trecut datoritã rudelor bucureºtene,
prorectorului mãmos Dana Marinescu, care mi-a acordat
un cãmin; bunãvoinþei pe care a manifestat-o din start
conducãtorul ºtiinþific Dan Berindei ºi susþinerii morale
din partea unor actori ai Teatrului Naþional pe care-i
cunoscusem la Moscova. În acelaºi timp, nu mã pãrãsea
convingerea fermã cã trebuie sã rãmîn pentru a vedea
arhivele de la Bucureºti iminente tezei ºi sã cunosc þara
de care am fost lipsit, cãci pînã la 17 ani, cînd am ajuns la
Moscova, nu ºtiam cã moldovenii sînt români. Cu toatã
naivitatea inocentului încrezut în propriile puteri, nu m-am
îndoit de viitorul luminos ce mã aºtepta ºi am ales calea
înfruntãrii oricãror piedici.
Urmînd porunca lui Minulescu: Ascultã, priveºte ºi
taci!, la prima fazã mi-am concentrat atenþia asupra
doctoratului. Totodatã, am renunþat la atitudinile critice
cu efect autoinhibitiv pe care le aveau mulþi studenþi ºi
doctoranzi basarabeni din prima generaþie de dupã 1989
ºi am cãutat sã descopãr frumuseþile ºi avantajele
României libere. Nu ºtiu cum ºi ce au simþit alþi
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pentru depunerea tezei mele de licenþã la Institutul de
Informare în domeniul ªtiinþelor Sociale (INION) ºi, la
plecare, mi-a dat scrisori de recomandare cãtre Academia
de ªtiinþe a Moldovei.
Comunicarea cu profesorii putea fi ºi nonformalã,
ceaiurile constituind elementul de facilitare a acesteia.
Unii profesori ne vizitau la cãmin la un ceai. Alþii organizau
ceaiuri în cadrul cercurilor ºtiinþifice sau altor acþiuni ale
catedrei. Conducãtorul ºtiinþific ºi recenzenþii oficiali la
lucrarea de licenþã aveau obiceiul sã ne invite acasã, sã
ne hrãneascã bine înainte de discuþii, sã ne impresioneze
prin bibliotecile de specialitate, dar ºi de literaturã pe care
le aveau ºi sã ne ofere acelaºi ceai-liant.
Manifestarea supremã a grijii faþã de viitorul meu
ºtiinþific am putut s-o remarc atunci cînd mã frãmîntam:
sã rãmîn la catedra moscovitã, unde am fost invitat din
start, sau sã încerc sã ajung la doctoranturã în România,
ocazie apãrutã în ultimul meu an de studii. Marina
Rumeanþeva, viitorul ºef al catedrei, mi-a spus: Dacã rãmîi
la noi, vei avea asiguratã o carierã ºtiinþificã obiºnuitã.
Noi însã te-am învãþat deja tot ce ºtiam. Pe viitor nu vei
face altceva decît sã te cizelezi ºi sã aprofundezi.
Doctorantura în altã þarã înseamnã un mare pas înainte,
pentru cã vei descoperi o altã ºcoalã ºtiinþificã ºi vei
putea sã creºti mai mult. Alege ce-þi doreºti.
Cel de-al treilea stîlp ce sprijinea sistemul educaþional
se baza pe considerentul cã viitorul istoric-arhivist
trebuie sã fie un om liber ºi moral. Studenþii noºtri au
fost implicaþi în activitatea politicã chiar din primul an.
Rectorul Iurii Afanasiev, unul dintre liderii ideologici ai
reformãrii URSS, deputat al poporului în primele Congrese
democratice, avea obiceiul sã þinã discursuri în faþa
studenþilor, relatîndu-ne evenimentele din prima sursã.
Tot el a iniþiat la Institut un ciclu de prelegeri menite sã
demonteze miturile fundamentale ale URSS. Studenþii
noºtri au participat la marile mitinguri care au dus la
demolarea sistemului totalitarist, dar ºi la cîteva mitinguri
mai mici, de importanþã localã, prin care luptam cu
administraþia cãminelor. Un profesor de politologie ne
atenþiona cã politica nu este întotdeauna un joc murdar
ºi cã ni se spune acest lucru pentru a-i face pe cei ce se
considerã morali sã nu se implice. Eram mîndri cã tocmai
profesorii noºtri au fost cei care au demonstrat prin
documente indirecte existenþa exemplarului sovietic al
pactului Ribbentrop-Molotov ºi astfel l-au obligat pe
Gorbaciov sã-l scoatã din mînecã.
Hurta ºi alinierea nu ne-au fost impuse niciodatã.
Profesorii ni se adresau numai prin formula
Dumneavoastrã. Întotdeauna am putut sã ne pãstrãm
individualitatea ºi sã ne urmãrim nestingherit interesele
ºtiinþifice. Polemicile de la seminarii, aprige ºi fãrã iertare,
trebuiau sã se bazeze exclusiv pe argumente ºtiinþifice.
În cinci ani niciodatã nu am fost obligat sã fac un referat
din lista de teme propuse, ci mi-a fost acceptatã tema
individualã, care întotdeauna trata un subiect de istorie
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basarabeni, pe mine însã m-au impresionat pînã la lacrimi
melodia medievalã auzitã în curtea interioarã a castelului
Peleº ºi luminile nocturne pe zãpadã din parcul Ciºmigiu,
traversat dupã un spectacol de la Naþional; faþa de masã
ºi tacîmurile servite ca acum o sutã de ani de tanti Vera
Greculovschi ºi dulceaþa de trandafir cu apã rece servite
de bunica amicului Alin Ciuapalã la Cîmpina ca acum
douã sute de ani; cãldura apropiatã a Mãnãstirii
Stavropoleos ºi imensitatea librãriei de la Sala Dales;
mirosurile de Crãciun din casa verilor Prodan ºi cele
pascale din casa familiei Boþoghinã de la Piteºti. Am
descoperit case, categorii sociale ºi obiceiuri ce le ºtiam
numai din cãrþi ºi le credeam demult apuse. Atmosfera
boiereascã din casa familiei Berindei, pestriþul Lipscanilor
ºi Hanul lui Manuc ar fi doar cîteva exemple.
În faza a doua am ajuns la concluzia cã pot sã-mi aleg
mentorii demni de urmat, fãrã ca aceºtia sã bãnuiascã. De
la Zoe Petre am aflat cum trebuie sã fie un decan adevãrat.
La Dan Berindei am vãzut cum se þine un curs clasic, ca
la nemþi, iar la Ion Bulei  unul democratic, ca la americani.
Tot Ion Bulei mi-a oferit ºansa þinerii primului curs în faþa
studenþilor, Marcel-Dumitru Ciucã m-a învãþat sã citesc
ºi paleografia româno-chirilicã, iar Ernest OberländerTîrnoveanu mi-a arãtat cum se descriu piesele
numismatice. Organizarea unui simpozion ºtiinþific
exemplar am putut s-o observ la Iaºi, la ªtefan Gorovei.
În sfîrºit, m-au uimit studenþii din anul III, împreunã cu
care urmam cîteva cursuri de specialitate, ºi care la chefuri
discutau probleme ºtiinþifice marginalizînd bãutura.
Multe dintre aceste modele nu-mi erau cunoscute ºi toate
erau individualiste. Liderii se ofereau voluntar sau
involuntar ca model, dar nu urmãreau, de regulã, evoluþia
discipolilor. Este adevãrat, în paralel puteam observa
modelul pseudopaternalist al seminarului Dimitrie
Onciul, dar acesta era puþin convingãtor ºi în anumite
momente chiar ridicol.
Dupã ceva timp, am descoperit pe unde se aciueazã
marile idei ºtiinþifice, mai ales cele heraldice, care mã
interesau. Unele sãlãºluiau printre numismaþi, la
Cabinetele numismatice de la Muzeul Naþional de Istorie
a României sau de la Muzeul Municipiului Bucureºti.
Altele se iþeau la ºedinþele Comisiei Naþionale de
Heraldicã, Genealogie ºi Sigilografie a Academiei Române.
În sfîrºit, cele mai numeroase îºi fãceau mendrele la
Congresele de Genealogie ºi Heraldicã de la Iaºi. Este
remarcabil faptul cã în cadrul acestor congrese am depistat
ºi impresionante elemente paternaliste, cel mai important
fiind mesele comune. Acestea facilitau comunicarea
nonformalã a studenþilor ºi tinerilor cercetãtori cu
somitãþile academice ºi ultimii reprezentanþi ai boierimii
româneºti adevãrate. Astfel apostolii ºtiinþelor predicau
militanþilor de rînd. În cadrul congreselor, s-au consolidat
niºte relaþii speciale între participanþii fideli, relaþii care ar
trebui sã fie chezãºia transmiterii în timp a cunoaºterii ºi
a tradiþiei ºtiinþifice. Sînt convins cã adevãrurile

fundamentale nu pot fi înþelese nici din cãrþile cele mai
deºtepte, ci se transmit miraculos prin duhul emanat de
la cei vechi cãtre novici. Eu unul, dacã n-aº fi grãit pe viu
cu Jean Mãnescu ºi Dan Cernovodeanu, cu toatã
pregãtirea teoreticã ºi practicã ce-o aveam, nu cred cã aº
fi înþeles sensurile heraldicii.
În ultima fazã de ºedere la Bucureºti am avut ºi mentori
care, observîndu-mã, au dorit conºtient sã-mi
pãstoreascã paºii, din întîmplare toþi boieri de viþã veche
ºi cu o generozitate în dispariþie: Jean Mãnescu, fraþii Dan
ºi Paul Cernovodeanu, Zoe Diaconescu, Cãtãlina
Opaschi. Tot atunci s-au înfiripat ºi niºte prietenii, cu
colegi de generaþie, adicã egali, a cãror pãrere a început
sã fie ºi rãmîne importantã pentru mine.
IV. LIBERTATEA DE A ALEGE

Cel de-al treilea model universitar pe care am avut
ocazia sã-l cunosc din interior este oferit de Facultatea
de Istorie ºi Psihologie a Universitãþii de Stat din
Moldova. Nu intenþionez însã sã mã opresc asupra lui.
Din punct de vedere educaþional, acesta nu se înscrie nici
în modelul paternalist, nici într-o anumitã sumã de modele
individualiste. Este, de fapt, un fel de formã fãrã fond:
noi, profesorii, încercãm sã mimãm un proces educaþional
organizat, cu finalitate scontatã, iar studenþii sînt lãsaþi
sã se bãlãceascã singuri în balta cãutãrii modelelor. Nu
pot sã-mi explic de ce, dar în peste jumãtate de secol de
existenþã Facultatea de Istorie de la Chiºinãu nu a produs
ºcoli sau curente de idei viabile. Mulþii profesori buni ºi
savanþi merituoºi care au activat ºi activeazã aici nu au
lãsat discipoli. Cauzele acestui fenomen îmi sînt neclare
ºi meritã o analizã specialã.
De fapt, toate considerentele expuse mai sus nu se
bazeazã decît pe propria experienþã de viaþã ºi pot avea o
tentã subiectivã. Nu am o pregãtire pedagogicã adecvatã
ºi nici o experienþã pedagogicã prea lungã. Totuºi, acele
modele educaþionale ce mi-au stat în cale ºi-au lãsat
amprenta asupra personalitãþii mele ºi am încercat sã-l
dezghioc pe fiecare. Voi încheia prin enunþarea ºi ilustrarea
unei axiome, deduse, de asemenea, din experienþa mea
singularã: Omul trebuie sã aibã libertatea de a alege
modelele pe care sã le urmeze. Cel mai valoros dintre
modele, dacã nu are o concurenþã, nu va putea fi perceput
niciodatã la justa-i valoare.
Am mai spus cã primii ºapte ani din viaþã i-am petrecut
la bunica, într-o mahala de bãtrîni, în care nu mai erau decît
încã doi copii de seama mea, restul fiind prea mari sau
prea mici, sau sezonieri. Cu Rodica, fatã de profesori,
puteam sã mã joc fãrã restricþii, iar cu Lilia, fatã de oameni
simpli ºi cumsecade, dar care uita din cînd în cînd sã
înlocuiascã cu eufemismele de rigoare denumirile
populare ale unor pãrþi ale corpului uman ºi ale unor
procese fiziologice, puteam sã mã joc limitat, dupã o
permisiune specialã. Adeseori ne jucam tustrei ºi ne
educam reciproc.
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Cînd bunica era în turã la spital, rãmîneam la douã
vecine. Nana Catinca Usatîi, o femeie sãnãtoasã la trup
ºi minte, întruchipa modelul popular. Avea stative, ºtia
sã prindã peºte (îndeletnicire exclusiv masculinã în satul
nostru) ºi sã dezghioace popuºoii cu o cleampã specialã;
se juca cu mine-n cãrþi, eu pierzînd de fiecare datã. Tanti
Ilenuþa Jemnã reprezenta modelul intelectual. Avea
acvariu cu peºti, iaz în grãdinã, o cutie cu frumoase figuri
de ºah, cocea turte cu mac. Ea m-a învãþat sã fac bulbuci
de sãpun cu coada de pãpãdie. Cred cã în timp am
combinat cele douã modele în capul meu, urmîndu-le
parþial pe ambele.
Alte modele din jurul meu, mai minore ca impact, erau
tot felul de alte babe. Baba Liuþa era cea mai bãtrînã din
mahala ºi rar ieºea din casã. Mã temeam de ea, cãci purta
mereu haine bãtrîneºti tradiþionale de culoare neagrã ºi
credeam cã ar putea fi vrãjitoare. Baba Tecla, nu mai junã
decît baba Liuþa, mergea pe drum încovoiatã de la mijloc,
sprijinindu-se de un baston. Nu era nici ea simpatizatã,
deoarece mi se explicase cã aºa ajung copiii obraznici ºi
neascultãtori. Baba Aniuta era beþiva mahalalei ºi se
îndeletnicea cu aceastã meserie împreunã cu soþul, ghea
Pechea. Baba Alexandra din deal ºtia sã tragã-n bobi ºi
folosea un parfum sovietic ªaherizada, foarte apreciat
de babe pentru miros ºi de copii pentru forma
triunghiularã a sticlei În acest context, pãrinþii nu aveau
nici o ºansã sã se impunã în faþa unui copil bãtrîncios
crescut printre babe.
Nu are rost sã trec în revistã modelele ºcolare, atîta
timp cît întreaga educaþie primarã ºi secundarã se bazeazã
pe promovarea expresã de modele admise. ªansa ºi viaþa
acestora, de obicei, este scurtã ºi efemerã.
Pentru perioada de la Moscova aº vrea sã remarc o
singurã alegere. În URSS moscoviþii nu erau agreaþi. Se
considera cã toatã þara lucreazã numai pentru a le
îndestula poftele ºi traiul boieresc. În armatã, ei nu se
bucurau de încredere. La facultate erau vãzuþi ca snobi
neprietenoºi. În acest context defavorabil, am ales, nu ºtiu
pe cît de conºtient, sã rãspund la chemãrile lor prieteneºti.
Nu am avut de regretat. De regulã, moscoviþii obþineau
în ºcoalã o pregãtire mai temeinicã, proveneau din familii
de intelectuali care în mare parte cunoscuserã represaliile
staliniste. Moscoviþii ne dãdeau sã citim literatura
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interzisã sau trecutã sub tãcere ºi aveau mai multe efecte
cultivatoare asupra noastrã.
În ceea ce priveºte modelele de profesori universitari
ºi savanþi, întotdeauna existã o ofertã largã. De exemplu,
la Bucureºti, printre universitari existau concomitent
modele ca Zoe Petre, Dan Berindei, ªtefan ªtefãnescu sau
Ioan Scurtu, iar printre heraldiºti, pe lîngã deja pomeniþii
Dan Cernovodeanu ºi Jean Mãnescu, era foarte activã
Maria Dogaru.
Sînt convins cã fiecare tînãr aflat în cãutarea chipurilor
de lut, iminente drumului ºtiinþific ºi intelectual, trebuie
sã aibã libertatea de a alege, dar ºi capacitatea de a selecta
modelele demne de urmat. În aceastã cãutare este bine
sã se þinã cont de o înþelepciune veche indianã: Cerbii
se însoþesc cu cerbi, boii cu boi, caii cu cai, proºtii cu
proºti, deºtepþii cu deºtepþi. Prietenia (în acest caz, în loc
de prietenie aº zice legãturã spiritualã  SAT) existã numai
între cei care au acelaºi caracter sau care se aflã în aceeaºi
nenorocire. Un model te poate forma, dar ºi deforma la
fel de bine. Iatã de ce este extrem de important ca modelul
ales sã fie moral, integral sau mãcar în partea în care este
ales ca model.
În calea vieþii mele nu am întîlnit printre oameni modele
fãrã metehne. Fiecare om greºeºte cu voie sau fãrã de voie.
Primii profesori universitari m-au învãþat sã nu-i condamn
pe înaintaºi pentru ce au greºit fãrã sã ºtie, ci sã-i apreciez
pentru cît au miºcat înainte cunoaºterea. Ca urmare a
acestui îndemn, deºi în cazul contemporanilor e mai dificil,
reþeta mea a constat în valorificarea feþei umane a fiecãrui
model, a pãrþii sãnãtoase prin care exceleazã, a calitãþilor
ce-l vor salva la judecata din urmã mergãtorilor.
Bunã pentru omul simplu, reþeta aceasta totuºi nu este
universalã. Nu mã gîndesc la hedoniºti, cabotini, atei,
narcisiºti, sclifosiþi, îngîmfaþi, parveniþi, liber-schimbiºti
ºi impostori de toatã teapa, cãci, în mod sigur, ºi ei îºi vor
gãsi destule modele ºi nu un singur mentor, care sã le fie
suflet-pereche. Mã gîndesc la Omar Khayyam, care cu
mulþi ani înainte suspinase: Savanþii ºi înþelepþii cei mai
iluºtri au mers prin întunericul neºtiinþei. Cu toate acestea,
dînºii au fost fãcliile epocii lor. Ce-au fãcut? Au rostit
cîteva fraze confuze ºi-apoi au adormit5.
Chiºinãu-Putna,
17-24 august 2005

Omar Khayyam,Catrene, traducere de Al. T. Stamatiad, Timiºoara, Helicon, 1992, p. 47.
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Evaluarea discuþiei ºi discuþia
ca instrument de evaluare

Serghei LÎSENCO
Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare

O datã cu aplicarea tot mai largã a tehnicilor interactive
de predare-învãþare a apãrut necesitatea de a opera
schimbãri în evaluarea performanþelor ºcolare. Metodele
tradiþionale de apreciere (examenele, testele, lucrãrile
scrise) nu reflectã întotdeauna adecvat cunoºtinþele
elevilor. Pe de altã parte, profesorii care încearcã sã
foloseascã noi instrumente de evaluare nu au certitudinea unei aprecieri obiective a reuºitei ºcolare.
Profesorii întîmpinã mari dificultãþi în evaluarea discuþiilor, în cadrul cãrora se susþin diferite puncte de vedere
asupra subiectului abordat. Chiar dacã înþeleg oportunitatea utilizãrii acestora, nu le practicã tocmai din cauza
cã nu ºtiu sã le aprecieze corect sau sã le valorifice din
plin. Cu toate acestea, deja s-a acumulat o experienþã de
aplicare judicioasã dar ºi eficientã a discuþiilor ca
instrument de evaluare.
Articolul de faþã poate fi de folos tuturor profesorilor:
 dacã utilizaþi dezbaterile la lecþii, acesta vã va ajuta
sã vedeþi cum pot fi ele eficientizate, sã reflectaþi,
sã analizaþi propria activitate;
 dacã sînteþi la debutul carierei, veþi gãsi multe
sfaturi utile.
Discuþiile sînt binevenite pentru a evalua:
• cunoºtinþele asimilate de elev la o anumitã disciplinã de studiu (temã);
• gradul de înþelegere a materiei predate/profunzimea cunoºtinþelor;
• abilitatea de a folosi aceste achiziþii în calitate de
argumente;
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• aptitudinea de a analiza o informaþie ºi de a o
structura, prezentînd-o într-o formã accesibilã
interlocutorului;
• capacitatea de a formula propria poziþie ºi de a o
urma consecvent;
• abilitatea de a observa reacþia (verbalã ºi nonverbalã) a interlocutorului (oponentului) ºi de a-ºi
modifica corespunzãtor comportamentul;
• abilitatea de a modera o discuþie;
• capacitatea de a apela la emoþiile ascultãtorului,
inclusiv prin elemente de comunicare nonverbalã,
pentru ca discursul sã aibã un efect maxim.
Un profesor creativ poate completa aceastã listã.
Discuþia, conform pedagogiei constructiviste,
reprezintã un liant între teorie ºi practicã, ajutînd individul
sã perceapã mai bine lumea, sã se simtã parte a unei
realitãþi concrete, nu abstracte. În discuþii operãm cu idei,
cunoºtinþe, fapte care aratã nu doar nivelul cunoºtinþelor
ºi abilitãþilor. Ascultînd argumentele, apreciem nu numai
ce se spune, dar ºi cum se spune: tempoul vorbirii, dicþia,
tonalitatea, mimica, gesturile ºi altele. Acestea constituie
sarea ºi piperul ce ne permit sã vedem cît de delicioase
sînt vorbele ºi sã evaluãm valoarea celor expuse.
Pe de o parte, respectivele caracteristici ale discuþiei
o fac destul de atractivã pentru a fi utilizatã de profesori
în calitate de instrument de evaluare. Pe de altã parte, în
comparaþie cu metodele tradiþionale de evaluare (de
exemplu, testul), ele pot genera aprecieri subiective ale
performanþelor ºcolare.
Pentru a depãºi aceastã contradicþie, profesorul
trebuie sã-ºi organizeze procesul de evaluare în aºa fel
încît sã punã accent pe toate elementele pozitive ale
discuþiei ca instrument de apreciere ºi totodatã cã creeze
condiþii optime de obiectivare. Iar pentru aceasta se
cuvine sã formulãm exact scopul ºi produsul final.
Dacã aplicaþi discuþia ca instrument de evaluare, ar fi
indicat sã vã puneþi urmãtoarele întrebãri:







Ce cunoºtinþe trebuie sã demonstreze elevii?
Sub ce formã vor fi expuse?
Cîte opinii vor fi elucidate?
Ce abilitãþi vor fi evaluate?
Cît timp vom aloca fiecãrui participant pentru a-ºi
prezenta propriul punct de vedere ºi a-l combate
pe cel al oponenþilor?
 De cîte ori poate interveni cineva în discuþie?
 Cum putem crea ºanse egale participanþilor la
dezbateri?
Rãspunsurile la aceste ºi alte întrebãri vã vor ajuta sã
aveþi o imagine clarã a ceea ce urmeazã sã întreprindeþi
pentru a atinge finalitatea scontatã. Cu cît ºtiþi mai bine
ce aveþi de fãcut cu atît mai uºor stabiliþi criteriile de
apreciere a discuþiilor  un set de indicatori care vor arãta
cu precizie dacã rezultatele obþinute coincid cu
obiectivele iniþiale.
Pentru desfãºurarea discuþiilor putem folosi tehnicile
de dezvoltare a gîndirii critice (1)  Argument în patru
paºi, Argumente pe cartele, Cercetarea împãrtãºitã,
Controversa academicã, Controversa constructivã,
Discuþia ghidatã, Interviu în 3 trepte, Pãstreazã ultimul
cuvînt pentru mine, Turul galeriei etc. Acestea permit
elevului sã-ºi prezinte argumentat punctul de vedere, iar
profesorului sã-l aprecieze folosind, alãturi de discuþie,
ºi alte instrumente de evaluare.
Discuþiile ca activitate instructiv-educativã pot fi
împãrþite în 2 categorii: discuþii ºi dezbateri organizate.
Discuþiile, de obicei, nu sînt strict reglementate (se indicã
în linii generale durata discursului, forma, ordinea etc.) ºi
oferã participanþilor ºansa de a-ºi expune opinia care pe
parcurs poate fi modificatã. Scopul principal este
acumularea de informaþiii asupra problemei sau
fenomenului abordat ºi identificarea argumentelor în
favoarea unei sau altei pãreri.
Prin dezbateri se dezvoltã abilitatea elevului de a
susþine o poziþie deja formulatã ºi capacitatea de a verifica
dacã argumentele oponentului sînt convingãtoare,
participanþii respectînd reguli stricte, anterior stabilite ºi
exercitînd un anumit rol. Lucru deloc simplu, deoarece
uneori eºti nevoit sã susþii o opinie care contravine
propriei viziuni. Din aceastã perspectivã, dezbaterile
formale sînt mai mult o competiþie (intelectualã), iar cei
implicaþi  jucãtorii.
Prin intermediul discuþiilor sau al dezbaterilor putem
observa manifestarea unor abilitãþi. De obicei, nota
acordatã reflectã calitatea îndeplinirii de cãtre elev a
tuturor componentelor rolului solicitat, deci se efectueazã
o apreciere de ansamblu.
Propunem în continuare douã metode de evaluare (2,
p. 41; 90) a dezbaterilor formale, elementele de bazã fiind
rubricile. În cadrul primului model nota se acordã þinînd
cont de 4 criterii: organizare, argumentare, demonstrare
ºi prezentare. Prin organizare se estimeazã abilitatea
jucãtorului de a-ºi elabora discursul, astfel încît sã se

încadreze în echipã, întrucît rolurile membrilor diferã. Tot
de acest criteriu þine ºi buna structurare a discursului,
deoarece vorbitorul care vine cu argumente prezentate
logic ºi consecvent va obþine mai multe puncte decît cel
ce sare de la o idee la alta. Totodatã, se apreciazã ºi felul
în care echipa a folosit (eficient sau nu) timpul avut la
dispoziþie pentru fiecare jucãtor în parte. La capitolul
argumentare, observãm capacitatea elevului de a-ºi
fundamenta ideile, de a le expune într-o legãturã logicã,
de a corela tezele emise cu tema în discuþie ºi cu dovezile
aduse în favoarea opiniei sale. Demonstrarea vizeazã
cunoaºterea de cãtre vorbitori a faptelor ºi ideilor luate
în dezbatere. La prezentare atragem atenþia asupra
elocinþei: intonaþia, pronunþia, gesturile; respectãrii
normelor etice pentru dezbateri: corectitudinea în discuþii,
capacitatea de a asculta, stima faþã de oponent etc. De
asemenea, aprecierea depinde ºi de faptul dacã vorbitorul
apeleazã sau nu la notiþele sale.
Al doilea model presupune, la fel, 4 criterii: logicã,
cunoºtinþe, elocinþã, eticã.
Detaliem mai jos indicatorii pentru fiecare criteriu:
Logicã:
 respectarea coerenþei în argumentarea, înþelegerea avantajelor/dezavantajelor inducþiei ºi deducþiei, valorificarea diferitelor tipuri de prezentare
structuratã a argumentelor;
 capacitatea jucãtorului de a depista greºeala de
raþionament a oponenþilor ºi de a explica esenþa
acesteia;
 dezvoltarea ideii/gîndurilor.
Dezbaterile se considerã eficiente atunci cînd nimic
nu este spus la întîmplare, fiecare discurs avînd legãturã
directã cu ceea ce s-a probat anterior.
Cunoºtinþe:
 invocarea în calitate de argumente a faptelor,
evenimentelor din diverse domenii; jucãtorul
trebuie sã posede un arsenal bogat de cunoºtinþe;
 folosirea informaþiei (fapte, ipoteze, opinii)
selectatã din literatura de specialitate, cu indicarea
obligatorie a sursei;
 operarea liberã cu noþiuni, fapte, citate.
Elocinþã:
 formularea corectã din punct de vedere stilistic a
enunþurilor, discursului în general;
 folosirea mai multor procedee lingvistice (pentru
a face discursul accesibil);
 explicarea fenomenelor complexe într-o manierã cît
mai simplã ºi redarea cu cuvinte proprii a noþiunilor ºtiinþifice;
 implicarea emoþionalã, manifestarea interesului
deplin faþã de subiect.
Eticã:
 manifestarea stimei faþã de participanþi prin
cuvinte, tonalitate, gesturi;
 acordarea atenþiei fiecãrui participant;
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 absenþa agresivitãþii, mai ales în confruntãrile
verbale directe;
 manifestarea bunãvoinþei înaintea, în timpul ºi la
sfîrºitul dezbaterilor.
Fiecare indicator poate fi examinat cu uºurinþã ºi redat
în cifre. De exemplu, atestãm de cîte ori s-au folosit incorect faptele, de cîte ori adversarii au fost agresivi, cîte idei
au fost elucidate complet. Raportarea la date concrete va
oferi profesorului posibilitatea de a scoate în evidenþã
atît realizãrile elevilor cît ºi domeniile ce urmeazã sã le
perfecþioneze.
Cadrele didactice pot sã-ºi aleagã unul dintre modelele
propuse sau sã elaboreze propriul model. În funcþie de
scopurile fixate, se repereazã ºi criteriile prioritare pentru
fiecare caz în parte. De exemplu, argumentarea ºi
demonstrarea pot constitui 70% din nota generalã, iar
organizarea ºi prezentarea  30%. În altã situaþie, partea
leului îi revine elocinþei.
Obligatorie va fi respectarea urmãtoarelor prevederi:
1. Criteriile de apreciere ºi prioritãþile stabilite trebuie
anunþate înainte de evaluare.
2. Arbitrul (facilitatorul dezbaterilor) aplicã în evaluare
principiul tabula rasa ce presupune dezicerea de
propriile convingeri ºi cunoºtinþe referitoare la tema
abordatã. Pe parcursul derulãrii activitãþii, el noteazã
pe o foaie ideile, argumentele ce vor influenþa decizia
finalã  desemnarea echipei cîºtigãtoare.
Aplicarea riguroasã a respectivelor cerinþe reduce
posibilitatea unei aprecieri subiective.
INSTRUMENTE EFICIENTE DE EVALUARE A
DISCUÞIILOR

În aprecierea discuþiei sîntem influenþaþi de mai mulþi
factori, doi dintre ei fiind greu de delimitat: starea
emoþionalã ºi expectanþele evaluatorului. Pentru a micºora
ponderea subiectivitãþii, au fost propuse mai multe
instrumente de evaluare, a cãror cunoaºtere va permite
sã-l alegeþi pe cel mai adecvat.
Rubricile constituie un instrument eficient de evaluare
a rezultatelor ºcolare ºi oferã feedback-ul necesar, arãtînd
succesele dar ºi aspectele ce urmeazã a fi perfecþionate.
O rubricã este formatã din 3 elemente:
 domeniile evaluate;
 nivelurile performanþelor ºcolare (redate prin note
sau aprecieri);
 descrierea fiecãrui nivel.
Alcãtuirea rubricilor începe cu fixarea criteriilor de
apreciere. Barbara Miller considerã cã sînt suficiente 2-4
criterii (3, p. 41-42), deoarece aplicarea mai multor conduce
Criterii
Cunoaºte- Nesatisfãcãtor
rea temei Numeºte doar 2
evenimente
istorice, nu

Satisfãcãtor
Descrie faptele
istorice din 2
þãri. Foloseºte

la difuzia atenþiei, la diminuarea calitãþii sarcinii realizate.
La stabilirea criteriilor de evaluare trebuie sã vã convingeþi de importanþa ºi utilitatea lor, rãspunzînd la întrebãrile:
 poate elevul sã realizeze sarcina (respectînd
criteriile), dar sã nu atingã obiectivul preconizat?
 poate elevul sã atingã obiectivul fãrã a respecta
criteriile?
În cazul în care rãspundeþi afirmativ, este nevoie sã
modificaþi criteriile de apreciere.
Urmãtorul pas constã în determinarea nivelurilor de
performanþã. Este dificil sã ne pronunþãm asupra acestui
subiect: ideal ar fi ca rubrica sã cuprindã mai multe niveluri
pentru ca elevul sã le poatã folosi în perfecþionarea sa
continuã. Pe de altã parte, optînd pentru un numãr concret
de niveluri, facilitãm îndeplinirea sarcinilor. Din experienþa
profesorilor am dedus cã sînt suficiente 4-5 niveluri, cel
inferior indicînd lipsa efortului, iar cel superior 
realizarea optimã.
Apoi completaþi careurile rezervate descrierii rezultatelor, folosind termeni ºi caracteristici uºor de observat.
Textul trebuie elaborat în termeni pozitivi, adicã sã
cuprindã ceea ce se aºteaptã de la elevi. De exemplu, este
mai potrivitã expresia elevul se bazeazã doar pe o singurã
sursã decît elevul n-a folosit mai multe surse.
Descifrînd nivelurile de performanþã, strãduiþi-vã sã
recurgeþi la cît mai puþine adjective ºi adverbe. De
exemplu, este mai indicatã formula elevul opereazã cu
multe fapte în susþinerea propriei poziþii decît elevul
cunoaºte bine materialul factologic. Aprecierea ideile
nu au legãturã logicã ºi ascultãtorul înþelege cu greu în
ce mãsurã faptele prezentate susþin poziþia vorbitorului
conþine mai multã informaþie utilã decît discursul nu este
structurat logic.
Propun un model de evaluare, avînd 3 criterii ºi 5
niveluri de performanþã, utilizat pentru a aprecia
cunoºtinþele ºi abilitãþile elevilor în cadrul dezbaterilor
despre rolul revoluþiilor în dezvoltarea societãþii. Tema a
fost discutatã de elevii cl. X a ºcolii de culturã generalã.
Aceºtia trebuiau:
• sã cunoascã faptele istorice ce þin de revoluþiile
din Anglia, Franþa, SUA;
• sã demonstreze capacitatea de a urmãri relaþia
cauzã-efect;
• sã manifeste o atitudine formatã în baza unui
anumit sistem de valori;
• sã-ºi susþinã propria poziþie ºi sã rãspundã la
argumentele oponentului;
• sã prezinte auditoriului punctul lor de vedere.

Nivelurile de performanþã
Bine
Foarte bine
Demonstrînd
Opereazã cu fapte
poziþia proprie,
din istoria Angliei,
foloseºte fapte
Franþei ºi SUA

Excelent
Face referire la 3
sau mai multe
surse, elucidînd
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Gîndirea
criticã

Prezentarea

cunoaºte bine
cronologia
evenimentelor în
toate cele 3
þãri.Nu foloseºte
termeni ºtiinþifici.
Punctul de
vedere nu este
clar formulat. Nu
face legãturã
între faptele
expuse ºi poziþia
proprie.

corect noþiunile
de bazã.
Dateazã greºit
unele
evenimente.

În timpul
prezentãrii se
bazeazã mai mult
de 50% pe
notiþele sale.
Foloseºte doar
60% din timpul
alocat. În loc sã
analizeze critic
ideile
oponenþilor,
relevã
neajunsurile
persoanei.

35% din
prezentare este
cititã din notiþe.
Foloseºte
cliºee. Criticã
nefondat ideile
oponenþilor.
Depãºeºte
timpul
regulamentar cu
mai mult de
10%.

Prezintã
argumente în
favoarea
poziþiei sale, dar
nu întotdeauna
se întrevede
legãtura dintre
fapte ºi poziþia
susþinutã.
Evenimentele
nu sînt
clasificate ºi
sistematizate.

din istoria Angliei,
Franþei, SUA
inserate în
manual. Utilizeazã
corect termenii
ºtiinþifici.
Formuleazã bine
propria poziþie ºi o
întemeiazã pe cel
puþin 3
argumente,
folosind în calitate
de exemple fapte
istorice. Indicã
setul de valori ce
stã la baza poziþiei
sale. Formuleazã
întrebãri pentru a
concretiza unele
informaþii.

Prezentarea este
structuratã astfel:
introducere,
discursul de bazã,
încheiere. Recurge
la notiþe doar
pentru a face
referinþã la fapte
concrete.
Pãstreazã un
contact
permanent cu
auditoriul.
Depãºeºte cu mai
puþin de 10%
timpul
regulamentar.

culese din cel
puþin 2 surse.

pe deplin
evenimentele
istorice.

Expune bine
propria poziþie ºi o
întemeiazã pe cel
puþin 3 argumente,
fapte, analogii ºi
referinþe la opiniile
experþilor. Fiecare
argument este
explicat din
perspectivã
valoricã. Comparã
argumentele
proprii cu cele ale
oponenþilor ºi
trage concluzii
asupra relevanþei
argumentelor.
Pune întrebãri ºi
foloseºte
rãspunsurile
oponenþilor
pentru a-ºi susþine
propriul punct de
vedere.
Respectã
structura
prezentãrii.
Foloseºte limbajul
nonverbal pentru
a accentua
momentele
importante ale
discursului. Este
corect în relaþiile
cu oponenþii.
Depãºeºte cu 5%
timpul
regulamentar.

Formuleazã
poziþia proprie ºi
o susþine
folosind criteriul
valoric. Foloseºte
cel puþin 3
argumente,
expunînd
punctele forte ºi
punctele slabe.
Rãspunde
prompt la
întrebãri. Face
conexiune între
tema dezbãtutã ºi
realitate.
Formuleazã
întrebãri-capcane
ºi foloseºte
rãspunsurile
oponenþilor în
susþinerea
propriei poziþii.
Utilizeazã
elemente
originale pentru a
atrage atenþia
oponenþilor.
Respectã
structura
prezentãrii ºi
timpul alocat.
Este corect cu
oponenþii.

Fiºa discuþiei
Fiºa discuþiei (în dezbaterile formale se foloseºte termenul engl. flow sheet) reprezintã o foaie împãrþitã în mai
multe coloniþe (fiecãrui jucãtor îi revine cîte una). În careuri se înscriu observaþiile arbitrului ce þin de ideile lansate de
participanþi. Flowsheet-ul se completeazã pe parcursul discuþiilor, iar la sfîrºit evaluatorul examineazã însemnãrile
pentru a evita o apreciere aleatorie. Flowsheet-ul este deci un document în baza cãruia se ia o decizie de notare
argumentatã ºi exclude, pe cît posibil, subiectivismul evaluãrii.
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În variantã idealã, structura flowsheet-ului aratã în felul urmãtor:
Speakerul 1 Speakerul 2 Speakerul 3
Argumentul
Obiecþia
Rãspunsul la
afirmatorului 1 negatorului 1 obiecþia negatorului. Revenirea la
argumentul
afirmatorului 1
Argumentul
Obiecþiile
Rãspunsul la
afirmatorului 2 negatorului 2 obiecþia negatorului. Revenirea la
argumentul
afirmatorului 2
Argumentul
Obiecþiile
Rãspunsul la
afirmatorului3 negatorului 3 obiecþia negatorului. Revenirea la
argumentul afirmatorului 3
Argumentul Obiecþia
negatorului 1 afirmatorului 1

Argumentul Obiecþia
negatorului 2 afirmatorului 2

Speakerul 4
Speakerul 5
Continuarea
Concluzia în baza
obiecþiei þinînd
analizei argumencont de ceea ce
telor ºi a obieca spus
þiilor
afirmatorul 1
Continuarea
Concluzia în baza
obiecþiei þinînd
analizei argumencont de ceea ce
telor ºi a obieca spus
þiilor
afirmatorul 2
Continuarea
Concluzia în baza
obiecþiei þinînd
analizei argumencont de ceea ce
telor ºi a
a spus afirmaobiecþiilor
torul 3
Rãspunsul la
Concluzia în baza
obiecþia afirmato- analizei argumenrului 2. Revenirea telor ºi a obiecla argumentul ne- þiilor
gatorului 1
Rãspunsul la obiec-Concluzia în baza
þiile afirmatorului 2. analizei argumenRevenirea la argu- telor ºi a obiecþiilor
mentul negatorului 2

Speakerul 6
Concluzia în baza
analizei argumentelor
ºi a obiecþiilor
Concluzia în baza
analizei argumentelor ºi a obiecþiilor
Concluzia în baza
analizei argumentelor ºi a obiecþiilor
Concluzia în baza
analizei argumentelor ºi a obiecþiilor
Concluzia în baza
analizei argumentelor ºi a obiecþiilor

Pentru o apreciere adecvatã, arbitrul trebuie sã analizeze prestaþia fiecãrui vorbitor. În realitate însã, nu toþi
participanþii pot rãspunde sau continua ideea expusã anterior ºi atunci multe careuri rãmîn necompletate. În acest caz,
decizia de a desemna cea mai bunã echipã se ia þinînd cont de confruntarea speaker-ilor, dupã ce fiecare dintre ei s-a
pronunþat ori în calitate de afirmator, ori în calitate de negator (rolurile se schimbã pe parcurs).
Flowsheet-ul îi permite evaluatorului sã observe nu doar confruntarea directã a argumentelor, dar ºi profunzimea
abordãrii problemei. În dezbaterile formale se interzice a prezenta noi argumente în cadrul aceleiaºi runde: le poþi dezvolta
doar pe cele enunþate de primii vorbitori, aducînd noi fapte, analogii, opinii ale experþilor, comparînd argumentele pro ºi
contra. Notiþele pe marginea dezbaterilor ne oferã posibilitatea de a aprecia în ce mãsurã fiecare discurs este o continuare
a celorlalte, de a depista dacã au avut loc devieri de la temã sau dacã nu se repetã ideile expuse anterior.
Fiºa de observaþie asupra comportamentului participantului la discuþie
Comportamentul elevului
Formuleazã corect poziþia sa
Exprimã esenþa problemei
Argumenteazã poziþia în baza unor fapte ºi exemple concrete
Formuleazã întrebãri de precizare
Propune analogii
Descoperã contradicþiile
Observã devierile de la tema anunþatã
Stimuleazã colegii sã participe la discuþie
Ascultã atent
Nu participã la discuþie
Îl întrerupe pe vorbitor
Se abate de la tema discuþiei
Monopolizeazã discuþia
Criticã persoana, nu ideea
Total

Puncte
+2
+1
+2
+1
+2
+2
+2
+1
+1
-2
-2
-1
-3
-3

Observaþii
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Fiecãrui criteriu i se atribuie un anumit punctaj, care
poate varia în funcþie de prioritãþile ºi obiectivele propuse.
Sumat, ne ajutã sã luãm o decizie de notare.
Fiºa de observaþie poate fi transformatã în fiºã de
autoapreciere. În acest caz, ea este completatã de fiecare
participant, iar mai apoi  analizatã cu colegii. Implicarea
elevilor în procesul de evaluare va contribui la înþelegerea
greºelilor comise ºi îmbunãtãþirea performanþelor.
O tehnicã pertinentã în acest sens este Acvariul.
Iniþial, anunþãm tema discuþiei, repartizãm obligaþiunile
participanþilor ºi observatorilor, fixãm criteriile de
evaluare.
Obiective:
 formarea abilitãþilor de evaluare a discuþiei;
 cultivarea abilitãþilor necesare unei dezbateri
formale (respectînd anumite reguli);
 formarea abilitãþilor de evaluare a discuþiei.
Numãrul de elevi:
Se constituie grupuri a cîte 8-30 elevi.
Timpul alocat:
Discuþia propriu-zisã  30 min.
Analiza discuþiei, notarea  15-20 min.

Resurse:
Bãnci (aranjate în 2 cercuri).
Fiºe de evaluare (se alege forma cea mai potrivitã
scopului evaluãrii).
Algoritm:
A. Grupul de elevi se împarte în douã: participanþii la
discuþie ºi observatorii (este bine ca numãrul
acestora sã fie egal).
B. Participanþii sînt amplasaþi în cercul interior, iar
observatorii  în cel exterior, astfel încît sã poatã
urmãri comportamentul celui evaluat.
C. Grupul dezbate problema respectînd timpul alocat
(observatorii nu se implicã în discuþii).
D. La sfîrºit, observatorii îºi expun pãrerea, fac
comentarii referitor la discuþie.
Variaþiuni:
1. La finele primei runde, elevii fac schimb de roluri:
cei evaluaþi devin evaluatori. Apoi, în comun,
analizeazã ºi apreciazã discuþia.
2. Participanþii la discuþie apreciazã comentariile
observatorilor, folosind instrumentele de evaluare
descrise anterior.
Traducere: Dan BOGDEA

Angela ÞONCU
Liceul Alexandru Ioan Cuza, mun. Chiºinãu

Nevoia de modernizare reflectã o permanentã dilemã
cu care se confruntã omul contemporan, aflat sub impactul
exploziei informaþionale a secolului XXI.
Întrebarea este un instrument esenþial în procesul
învãþãrii, impunîndu-se ca o modalitate importantã de
cunoaºtere a lumii, cãci a-þi pune întrebãri înseamnã a dori
sã ºtii mai multe. Caracterul tensional al întrebãrii duce în
mod logic la descoperire. Rolul ei în procesul cunoaºterii,
în relaþiile interumane, a fost foarte bine sesizat ºi de elevi:
Întrebarea este inima cunoaºterii (Alina, cl.VI), .... o
cheie pentru o cutie în care, dacã o deschizi, vezi felurite
lucruri (Eugen, cl.VIII).
Obiectivul principal al prezentului articol este de a
arãta în ce mãsurã întrebãrile formulate de elevi la lecþiile
de istorie pot contribui la dezvoltarea gîndirii ºi, prin
urmare, la formarea personalitãþii conºtiente ºi active.

Textele metodologice exceleazã în rigoarea de a stabili
calitatea, tipologia ºi clasificarea întrebãrilor care, în final,
trebuie sã se conjuge cu cele patru tipuri fundamentale
de înþelegere: globalã, interpretativã, personalã, criticã.
Întrebãrile urmeazã sã stimuleze toate procesele psihice
ale celui implicat în învãþare: cognitive, afective ºi volitivmotivaþionale.
Numeroasele cercetãri din domeniul ºtiinþelor
educaþiei configureazã cîteva caracteristici ale întrebãrii.
Aceasta este:
• o punte de la gîndirea de nivel inferior la cea de
nivel superior;
• un mijloc de declanºare a diferitelor procese psihice, dar ºi de dezvoltare a gîndirii critice;
• o modalitate de dezvãluire a mai multor perspective asupra lucrurilor.
Voi prezenta în continuare cîteva modele centrate pe
formularea de întrbãri de cãtre elevi.
Dupã învãþarea temei noi, le-am propus elevilor sã
punã întrebãri (colegului, profesorului), enunþîndu-le ºi
explicîndu-le, în prealabil, condiþiile principale de
elaborare a acestora:
• sã fie scurte;
• sã fie clare;
• sã fie concrete, logice;

EVALUAREA DISCUÞIEI ªI DISCUÞIA CA INSTRUMENT DE EVALUARE

51

Didactica Pro..., Nr.1(35) anul 2006

Întrebarea  o cale
importantã pentru formarea
gîndirii individuale

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE

• sã înceapã cu pronume interogative;
• sã includã un vocabular simplu, familiar elevilor
• sã nu sugereze rãspunsul;
• sã nu cuprindã termeni necunoscuþi de elevi.
De exemplu, în clasa a VI-a, dupã studierea temei
Moldova în timpul domniei lui ªtefan cel Mare, am
impãrþit elevii în 3 grupuri, fiecare avînd ca sarcinã sã
rãspundã la întrebãrile colegilor legate de:
a) I etapã a domniei lui ªtefan cel Mare (1457-1475);
b) a II-a etapã a domniei (1475-1504);
c) personalitatea lui ªtefan cel Mare.
Iatã cîteva întrebãri prezentate de elevii din I grup:
 Cîþi ani a domnit ªtefan cel Mare?
 Care era situaþia internaþionalã în momentul venirii
la putere a domnitorului?
 Cu ajutorul cui a urcat ªtefan cel Mare pe tronul
Moldovei?
 Unde a fost uns ªtefan cel Mare?
 Numiþi 3 cetãþi reconstruite de domn. Cui a acordat
ªtefan cel Mare privilegii comerciale?
 Prin ce fapte a rãmas în istorie Petru Aron?
 Ce tribut a plãtit el Porþii?
 Ce emblemã avea steagul Moldovei?
 Numiþi 3 conducãtori de state cu care ªtefan cel
Mare a avut relaþii bune etc.
Pentru a consolida materialul la etapa Reflecþie, elevii
au fost rugaþi sã realizeze integrama propusã de colegi,
astfel fiind puºi iarãºi în situaþia de a formula ºi a rãspunde
la întrebãri. Desigur, aceastã tehnicã este binevenitã în
special în clasele gimnaziale, deoarece constituie o
modalitate de formare a gîndirii independente.

Analizînd respectarea condiþiilor de elaborare a întrebãrilor de cãtre elevi, am obþinut urmãtoarele date:
46%  Concizie
36%  Claritate
40%  Coerenþã
16%  Structurarea corectã a enunþurilor (utilizarea
pronumelor interogative etc.)
30%  Accesibilitatea limbajului.

Cocluzii.
La realizarea acestei sarcini elevii:
• au respectat cel mai bine criteriul concizie ºi cel
mai rãu  folosirea pronumelor interogative;
• multe întrebãri li s-au pãrut neclare, confuze; am
depistat cuvinte al cãror sens nu-l cunosc (Nu
înþelegem în ce constã întrebarea, este prea
lungã etc.).
Altã modalitate de lucru eficientã în acest sens este
tehnica Cubul, care presupune formularea întrebãrilor
conform taxonomiei lui Bloom:

Tip de întrebãri Cerinþe
literale
sã recunoascã, sã numeascã, sã identifice
interpretative sã explice, sã ilustreze, sã determine,
sã desprindã
aplicative
sã aplice, sã aleagã, sã creeze
de analizã

sã distingã, sã clasifice, sã deducã

de sintezã

sã propunã, sã specifice

de evaluare

sã argumenteze, sã decidã

Exemple de întrebãri pentru gimnaziu
Ce este un oraº-stat? Unde este situatã Mesopotamia?
Din ce cauzã au izbucnit rãscoalele sclavilor?
Unde se aflã cele 7 minuni ale lumii (folosind
harta mutã)?
Ce efecte au avut descoperirile geografice? Care sînt
asemãnãrile între oraºe, state ºi imperii?
Ce efecte a avut revoluþia industrialã din punct de
vedere: economic, politic, social?
Cum apreciezi atitudinea lui Pericle faþã de metieci ºi
sclavi?

În clasele de liceu sarcinile sînt constituite mai mult sub forma unor propoziþii enunþiative, dar care necesitã un rãspuns.
De exemplu: în clasa a X-a, Isotria Românilor, tema Þãrile Române în timpul lui Mihai Viteazul, propun urmãtoarele sarcini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numeºte dregãtoriile deþinute de Mihai Viteazul înainte de domnie.
Ilustreazã modul de pregãtire ºi desfãºurare a rãscoalei antiotomane din 13 noiembrie1594.
Folosind documentul, întocmeºte planul bãtãliei de la Cãlugãreni.
Comparã comportamentul lui Mihai Viteazul ºi cel al lui Sinan Paºa în timpul bãtãliei de la Cãlugãreni.
Elaboreazã un tabel Relaþiile lui Mihai Viteazul cu Marile Puteri, accentuînd raporturile dintre
Poartã ºi Þara Româneascã.
Explicã semnificaþia cuvintelor Pînã nu-mi vor arunca pãmînt peste ochi, nu voi înceta sã lupt cu turcii.
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Prezint concluziile la care am ajuns utilizînd tehnica
datã:
• adesea întrebãrile sînt formulate fãrã a se lua în
consideraþie criteriile stabilite;
• multe întrebãri de sintezã ºi evaluare preced cele
literale, nerespectîndu-se astfel principiul însuºirii
cunoºtinþelor de la simplu la compus.
Le-am solicitat elevilor (clasele VI, IX, XII), la sfîrºitul
lecþiei, sã-mi punã întrebãri pe orice subiect. În rezultat,
am realizat urmãtoarea clasificare:
 întrebãri cu referire la documentul istoric;
 întrebãri despre literatura la subiect;
 întrebãri personale (Dacã aþi fi în locul lui N, cum
aþi proceda?);
 întrebãri filozofice;
 întrebãri despre experimentul în sine;
 întrebãri tehnice (despre examenul BAC).
Pentru ca elevul sã poatã gãsi rãspunsurile pe care le
cautã trebuie învãþat sã punã ºi sã-ºi punã întrebãri. Este
mai important sã-l învãþãm sã întrebe ºi sã se întrebe, decît
sã-l învãþãm sã rãspundã (mai grav  ºi ce sã rãspundã!).
A construi întrebãri ºi a le da o expresie lingvisticã adecvatã
este o adevãratã artã, a învãþa pe cineva sã construiascã
întrebãri prin care sã întrebe este o adevãratã minune.
Urmãtoarele sugestii ar reprezenta un decalog indispensabil mãiestriei profesorului de a provoca ºi a desfãºura
o activitate fructuoasã în baza formulãrii de întrebãri:
• sã fixeze obiectivele în raport cu conþinutul temei;

• sã ºtie sã organizeze gradual seturile de întrebãri;
• sã deplaseze accentul de pe întrebãrile ce
presupun informaþii exacte spre cele care cultivã
o atitudine criticã faþã de subiectul abordat;
• sã ºtie sã îmbine toate tipurile de întrebãri cu cele
patru tipuri de înþelegere;
• sã încurajeze ºi întrebãrile timide;
• sã cultive prin întrebãri capacitatea elevilor de a
întreba;
• sã stimuleze formarea unui sistem personal de
convingeri care sã favorizeze judecãþi de valoare;
• sã aibã în vedere mesajul emoþional al temei;
• sã accepte ideea cã o probã a eficienþei demersului
interogativ constã în faptul cã nu existã un unic
rãspuns.
Profesorul întreabã este sintagma care defineºte
actul instructiv-educativ în esenþa sa. În jurul întrebãrii
didactice se poate edifica o întreagã filozofie. Poate cã
noi toþi cãutãm ºi tînjim o viaþã dupã întrebarea
salvatoare, întrebarea vitalã, fundamentalã, revelatoare 
cea care poate face luminã, poate vindeca, poate da sens
lumii ºi propriei noastre fiinþe. Unii trãiesc privilegiul de
a o descoperi, alþii nu.
Ca profesor însã, ca unul menit sã formeze individualitãþi ºi conºtiinþe, sã transforme informaþii ºi sã
genereze cunoaºtere, te zbaþi mai mult ca oricine sã afli
întrebarea cea mai bunã, cea mai corectã, care zideºte ºi poate face minuni. ªi eºti obligat sã o gãseºti.

Zinaida BÃDÃRÃU
ªcoala Medie nr. 1, or. Cãlãraºi

Studiul istoriei a fost în toate timpurile ocupaþia de
predilecþie a oamenilor gînditori.
M. Kogãlniceanu
Cerinþele complexe ale individului, în calitatea sa de
cetãþean, îl determinã pe profesor sã valorifice potenþialul
formativ al studierii istoriei în ºcoalã, dezvãluind
avantajele promovãrii liberei iniþiative ºi a competenþei.
Astãzi, acest fapt are în vedere antrenarea gîndirii,
fundamentarea autonomiei intelectuale ºi morale a
elevului. Respectarea adevãrului, dezvoltarea spiritului

critic, angajarea socialã, participarea activã ºi conºtientã
la perpetuarea ºi ocrotirea valorilor democraþiei sînt
obiectivele majore ale educaþiei istorice.
Istoria, ca ºtiinþã concretã, poate fi studiatã numai pe
baza faptelor istorice, care ajung la cunoºtinþa noastrã
datoritã izvoarelor scrise ºi nescrise. În acest sens,
deosebit de importante sînt documentele istorice.
Crestomaþiile, alãturi de manualul ºcolar, constituie
instrumentele de bazã. În acelaºi timp, drept documente
istorice ne pot servi diferite reportaje, memorii, articole
din presa vremii etc. Documentul istoric are o pondere
mare în predarea-învãþarea disciplinei, deoarece:
 îngãduie elevului sã se apropie de atmosfera,
mentalitatea veacurilor trecute, sã-ºi formeze o
imagine veridicã asupra evoluþiei societãþii;
 oferã diverse opinii în tratarea aceluiaºi fenomen
istoric;
 presupune un grad mai înalt de obiectivitate în
înþelegerea proceselor istorice;
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Dezvoltarea gîndirii critice
prin lucrul asupra
documentului scris
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 permite elevului sã raþioneze asupra evenimentelor ºi importanþei lor în mod independent,
detaºat de pãrerea profesorului ºi influenþa
acestuia asupra formãrii ideilor, concluziilor sale;
 permite organizarea individualã, în perechi sau în
grup a activitãþilor.
Lucrul cu documentele istorice scrise presupune ºi
depãºirea anumitor inconvenienþe:
 dificultatea de a gãsi sursele adecvate unor teme
ºi probleme abordate;
 limbajul inaccesibil al unor texte;
 imposibilitatea de a studia integral documentele
voluminoase, ceea ce nu asigurã înþelegerea
deplinã a faptelor, legãtura logicã a lucrurilor ºi
presupune focusarea atenþiei asupra nor aspecte,
scãpîndu-le din vedere pe celelalte;
 adevãrurile sau opiniile subiective din documentele analizate implicã perceperea greºitã sau
eronatã a unor fenomene ºi evenimente istorice.
Anume din acest punct de vedere lucrul cu documentele scrise îi oferã profesorului un cîmp larg de activitate, unde poate folosi multiple metode ºi tehnici de
dezvoltare a unui ºir de competenþe ºi abilitãþi. Profesorul
de istorie are datoria sã utilizeze toate tipurile de texte,
obiºnuindu-i pe elevi sã observe, sã cerceteze, sã
confrunte, sã compare datele consemnate în ele. Numai
astfel se poate ajunge la cunoaºterea cît mai completã ºi
mai apropiatã de adevãr a trecutului omenirii, în general,
al patriei noastre, în special.
Studierea aprofundatã a textului original impune
cercetarea liberã sau dirijatã de profesor, contribuind la
formarea capacitãþii de a pune întrebãri ºi de a rãspunde
la ele, precum ºi la dezvoltarea gîndirii critice prin:
 participarea activã a elevilor la procesul de instruire
punînd în aplicare cele mai complexe operaþii de
gîndire  analiza, comparaþia, sinteza, descoperind
de sine stãtãtor esenþa evenimentelor;
 crearea situaþiilor de învãþare în care elevul sã
opereze cu cunoºtinþe obþinute la istorie sau la
alte obiecte de studiu;
 autoevaluarea elevului.
Interogarea multiprocesualã este una din tehnicile
de dezvoltare a gîndirii critice care poate fi folositã cu
succes la examinarea documentului scris, urmînd paºii
taxonomiei lui Bloom. Aceasta este privitã ca o eºalonare
fireascã a întrebãrilor de diverse tipuri. Întrebãrile literale
au menirea de a stabili dacã textul a fost citit atent ºi conþinutul lui a fost înþeles, iar celelalte cer de la elev concentrarea atenþiei ºi operarea cu anumite raþionamente, adicã
reclamã un proces cognitiv activ ºi interactiv, care are loc
simultan la mai multe niveluri.
Dupã Jean Piaget, a gîndi înseamnã, în primul rînd, a
experimenta mental, pentru a se putea trece de la problemã
la ipotezã, de la aceasta la verificarea ei (J. Piaget,
Psihologia inteligenþei, 1965). Realizarea efectivã a

respectivei funcþii presupune stimularea spiritului de
observaþie, evaluabil în termenii unei aptitudini pedagogice
generale la niveluri de competenþã cognitivã superioarã
care angajeazã operaþionalitatea ºi flexibilitatea gîndirii.
Un model de lucru cu textul prin aplicarea interogãrii
multiprocesuale îl constituie urmãtorul exemplu: clasa a
VII-a, Istoria Românilor, tema Moldova ºi Þara
Româneascã la rãscrucea secolelor XVII-XVIII,
documentul Tratatul ruso-moldovenesc din 13 aprilie
1711, încheiat la Luþk între D. Cantemir ºi Petru I.
Se dã textul
Tratatul de alianþã între D. Cantemir ºi Petru I
(secvenþe)
ªi pentru cã a vãzut apropierea oºtirilor noastre,
preastrãlucitul domn ºi principe al Þãrii Moldovei,
D.Cantemir... a chibzuit cã este spre bine... sã trudeascã
alãturi de noi ºi pentru a elibera slãvitul popor
moldovenesc, aflãtor sub cîrmuirea lui, care pãtimeºte
împreunã ºi cu alte popoare creºtine sub jugul
barbarilor, necruþînd de asemenea viaþa ºi starea sa;
ne-a dat de ºtire prin scrisorile sale gîndul sã... De aceea
noi... ne învoim cu articolele propuse de dînsul, în
chipul arãtat mai jos, ºi anume:
3
... Noi nu vom avea dreptul sã punem domn în
Moldova nici din Þara Munteneascã, nici din altã
familie strãinã, ci pentru aceastã dovadã de credinþã
faþã de noi a preastrãlucitului domn D. Cantemir îi vom
pãstra pe el ºi pe urmaºii lui din izvodul pe linie
bãrbãteascã  în acea cîrmuire ºi domnie a Þãrii
Moldovei, fãrã schimbare, cu titlul de domn.
Dupã vechiul obicei moldovenesc, toatã puterea
cîrmuirii va fi în mîna domnului Moldovei.
8
Domnul, dupã vechiul obicei, sã aibã dreptul sã
stãpîneascã întotdeauna toate oraºele moldoveneºti, ca
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avere proprie, ºi sã nu aibã nici o scãdere ºi piedicã în
încasarea tuturor veniturilor acelui principat.
9
Boierii ºi toþi supuºii domnii Moldovei sã fie datori
a se supune poruncii domnului fãrã nici o împotrivire
ºi acuze.
10
Toatã legea ºi judecata sã fie a domnului ºi fãrã
hrisovul domnului nimic nu va fi întãrit sau desfãcut de
cãtre mãria noastrã, þarul.
(Relaþiile istorice dintre popoarele URSS ºi
România în veacul XV-începutul celui de-al XVIII-lea.
Documente ºi materiale. Moscova, Nauka, 1970)
Pentru a demonstra valoarea documentului ºi înþelegerea lui profundã, vom iniþia o dezbatere. De exemplu:
Cunoscînd faptul cã încã din secolul XVII Rusia manifesta interes pentru Moldova lui Vasile Lupu putea oare
noua apropiere între cele douã state schimba regimul de
dominaþie otomanã cu un regim rus de asuprire? Unde
am putea gãsi rãspuns la întrebarea datã?
Acest moment implicã anticiparea, adicã elevii sînt
deja orientaþi spre ceea ce se poate întîmpla. Fenomenul
anticipãrii este un factor care sporeºte interesul ºi îl obligã
pe cititor sã examineze ceea ce ºtie ºi ceea ce nu ºtie,
ridicînd nivelul de asimilare a cunoºtinþelor; îl ajutã sã-ºi
stabileascã un scop pentru lecturã ºi gîndire. Este
important sã observãm dacã anticipãrile sînt corecte, dar
ºi faptul cã elevul se implicã în activitate, începînd astfel
procesul de cãutare a rãspunsurilor, de validare sau
invalidare a ipotezelor formulate.
Al doilea element în organizarea acestei activitãþi ar
fi elaborarea unui plan/ghid care sã dirijeze gîndirea
elevilor.
Algoritmul de lucru cu textul:
1. Elevii sînt împãrþiþi în perechi.
2. Se acordã timp pentru lectura textului.
3. În procesul lecturii elevii vor atrage atenþia asupra
urmãtoarelor momente:
• pãrþile contractante;
• garanþiile oferite de pãrþi una alteia;
• împuternicirile domnitorului moldovean (de
ordin politic, social, economic, judiciar).
4. Elevii formuleazã întrebãri pe care le vor adresa
colegilor, utilizînd verbele:
• a defini, a identifica;
• a explica, a diferenþia, a demonstra;
• a generaliza, a explica;
• a deduce, a analiza, a compara;
• a constitui, a modifica, a produce;
• a judeca, a decide, a argumenta.
5. În perechi, elevii îºi exprimã atitudinea faþã de acest
document.
Cea mai importantã etapã în aplicarea acestei tehnici
este interogarea efectuatã de profesor de comun cu elevii.
Se propun urmãtoarele exemple de întrebãri:

1. Literale:
a) Numiþi semnatarii documentului.
b) Cînd a fost semnat tratatul?
c) Expuneþi ideile principale ale documentului.
2. De traducere:
a) Imaginaþi-vã situaþia descrisã ºi redaþi poziþia
domnitorului în conformitate cu acest tratat.
b) Explicaþi semnificaþia enunþului: A chibzuit
cã este spre bine sã trudeascã alãturi de noi.
3. De interpretare:
a) De ce tratatul a fost semnat în mod secret?
b) Care este motivul apropierii dintre domnitorul
Moldovei ºi þarul rus?
4. Aplicative:
a) Stabiliþi coordonatele politicii externe a
Moldovei conform tratatului.
b) Cum puteþi demonstra cã prin prezentul tratat
Moldova îºi pãstreazã independenþa ca stat?
5. De analizã:
a) Este binevenitã pentru Moldova aceastã
înþelegere?
b) Analizaþi motivele acþiunilor lui D. Cantemir.
6. De sintezã:
a) Cum va schimba acest tratat situaþia
Moldovei în raport cu Poarta?
b) Tratatul corespunde întru totul intereselor
Moldovei?
c) Propuneþi alte soluþii de luptã cu barbarii.
7. Evaluative:
a) Ce aprobaþi ºi ce dezaprobaþi în înþelegerea
dintre pãrþi?
b) Apreciaþi comportamentul domnitorului
moldovean în situaþia în care s-a pomenit
Moldova la începutul sec. XVIII.
La aplicarea interogãrii multiprocesuale este important
ca toþi elevii sã participe la discuþie prin folosirea diferitelor
tipuri de întrebãri. Tehnica datã dezvoltã atitudinea criticã
faþã de muncã. Elevul trebuie sã înveþe sã depunã eforturi
susþinute, sã lupte împotriva propriei inerþii, sã se
autodepãºeascã. Dupã Kerschensteiner, activitatea
elevului trebuie orientatã dupã valori obiective, dintre
care una este idealul perfecþiunii, obiºnuindu-se astfel
sã asimileze cît mai desãvîrºit valorile cu care este pus în
contact. Atunci cãutarea unui lucru echivaleazã cu
cãutarea adevãrului, ceea ce constituie o valoare moralã.
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Educaþia prin ºi pentru valori

Sorin CRISTEA
Universitatea Bucureºti

Educaþia pentru valori poate fi identificatã la nivelul
interacþiunii dintre finalitãþile ºi conþinuturile activitãþii
de formare-dezvoltare permanentã a personalitãþii
umane. Finalitãþile constituie orientãrile valorice ale
educaþiei angajate la nivel de sistem ºi de proces ca
expresie a dimensiunii subiective a activitãþilor umane,
fiind proiectate în sens formativ pe termen lung, mediu
ºi scurt. Conþinuturile, dezvoltate conform finalitãþilor,
concentreazã valorile generale care reflectã necesitãþile
pedagogice, bio-psiho-socio-culturale, proprii oricãrei
personalitãþi umane: Binele  Adevãrul  Utilitatea 
Frumosul  Sãnãtatea. Educaþia este realizatã în orice
context prin aceste valori de maximã generalitate, fiind
proiectatã special pentru atingerea acestor valori prin
intermediul finalitãþilor care asigurã dimensiunea
teleologicã ºi axiologicã a educaþiei.
Valorile în educaþie definesc dimensiunea fundamentalã a finalitãþilor sistemului ºi procesului de
învãþãmînt care asigurã substanþa axiologicã a conþinuturilor generale ale activitãþii de formare-dezvoltare a
personalitãþii umane. Angajeazã unitatea dintre valorile
pedagogice care exprimã necesitãþile bio-psiho-socioculturale ale personalitãþii ºi conþinuturile generale ale
educaþiei care intervin, în mod obiectiv, în orice activitate
cu finalitate formativã. Constituie criteriul prioritar de
definire a conþinuturilor generale reflectate ºi particularizate în orice context ºcolar ºi extraºcolar la nivel de:
educaþie moralã (vezi valoarea Binelui); educaþie
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intelectualã (vezi valoarea Adevãrului), educaþie
aplicativã (vezi valoarea Utilitãþii), educaþie esteticã
(vezi valoarea Frumosului), educaþia psihofizicã (vezi
valorile Sãnãtãþii psihice ºi fizice).
Dimensiunea istoricã a valorilor educaþiei este
inseparabilã de experienþa Sacrului, integratã în
procesul complex de formare moralã a omului. Credinþa,
ca valoare a educaþiei, reprezintã o formã particularã de
manifestare a Binelui moral, cu conþinuturi multiple, în
evoluþie continuã, condiþionate istoric ºi social. Va fi
completatã de alte valori  adevãrul intelectual/ºtiinþific
ºi frumosul estetic  considerate superioare faþã de
abordãrile utilitariste ºi hedoniste ale educaþiei (vezi
Olivier Reboul, Les valeurs de léducation, PUF, Paris,
1992).
Perspectiva filozoficã permite evidenþierea unor
repere de evoluþie istoricã a valorilor. Avem în vedere:
1) tipologia ºi funcþiile valorilor: a) teoretice (funcþie de
semnificare); b) etice (funcþie de apreciere a unei acþiuni)
c) estetice (funcþie de creaþie)  vezi Kant ºi neokantienii;
2) natura valorilor: a) valoarea ca obiect ideal (vezi
Scheller); b) valoarea valabilã în sine, dar condiþionatã
de subiect ºi de situaþii concret-istorice (vezi Hartman) 
vezi Ioan N. Roºca, Introducere în axiologie. O abordare
istoricã ºi sistematicã, Editura România de Mîine,
Bucureºti, 2002.
În consecinþã, valorile superioare ale educaþiei 
binele, adevãrul, frumosul  vor fi completate de cele
care vizeazã utilitatea adevãrului ºi sãnãtatea psihicã
ºi fizicã a omului. Societatea modernã a marcat afirmarea
tehnologiilor ºi a sportului ºi dezvoltarea lor în sens larg,
cultural, cu consecinþe pedagogice directe ºi indirecte.
Ierarhia valorilor este radicalizatã în societatea
postmodernã. Aceasta reduce distanþa dintre valorile
raportate la viaþa realã (binele moral, adevãrul
ºtiinþific, eficienþa tehnologiei sau utilitatea ºtiinþei
aplicate) ºi valorile raportate la viaþa imaginarã (valorile
religiei, artei, jocului). Structurarea lor urmeazã logica
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efectele învãþãrii acumulate pe termen mediu ºi lung).
În orice activitate, valorile concentrate la nivelul
corelaþiei dintre finalitãþi ºi conþinuturi generale
constituie un criteriu ultim de apreciere a educaþiei. Iar
ierarhizarea valorilor furnizeazã practicilor pedagogice
criterii consistente de justificare (Dictionnaire
encyclopédique de leducation et de la formation,
Editions Nathan, Paris, 1998, p. 1080). De aceea ideea
de valoare este în centrul oricãrei reflecþii asupra
educaþiei. Constituind nucleul conceptului de educaþie
fixat la nivelul finalitãþilor ºi al conþinuturilor generale ale
educaþiei. Dar ºi deschiderea spre o practicã pedagogicã
ºi socialã în continuã expansiune. Caracterizatã prin
tensiunea existentã între dimensiunea normativã a
finalitãþilor macrostructurale ºi accepþia relativã a
conþinuturilor particularizate prin diferite discipline de
învãþãmînt (determinate pedagogic în funcþie de
finalitãþile microstructurale). Tensiune care este în
centrul problematicii contemporane a educaþiei,
rezolvabilã prin implicarea paradigmei curriculumului în
proiectarea planului de învãþãmînt, a programelor ºi
manualelor ºcolare etc.
În aceastã accepþie, valorile educaþiei constituie o
componentã de bazã a curriculumului înþeles ca proces
ºi ca produs, ca tip superior de proiectare globalã a
educaþiei, adaptabilã la un context social deschis (spre o
multitudine de activitãþi de tip formal ºi nonformal, dar ºi
de influenþe de tip informal.
Proiectarea finalitãþilor în perspectiva valorilor
educaþiei reprezintã o mizã proprie paradigmei curriculumului care se bazeazã pe delimitarea valorilor
pedagogice de ideologiile care vehiculeazã o imagine
a societãþii avînd doar rolul de a legitima anumite
practici (Gerard Fourez, Eduquer. Ecoles, Ethiques,
Sociétés, p.161). Valorile depãºesc ideologiile în cadrul
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marilor domenii ale cunoaºterii umane: morale, estetice,
ºtiinþifice, tehnologice, religioase, economice, politice,
juridice, comunitare. Dezvoltate în sensul unor noi
tendinþe sau miºcãri culturale: globalismul, localismul,
feminismul, interculturalitatea, pluriculturalitatea.
Cu efecte pedagogice resimþite la nivelul curriculumului ºcolar regîndit în termeni de centralizaredescentralizare, interdisciplinaritate-pluridisciplinaritate, dar ºi de transdisciplinaritate. Cu accente
formative orientate spre o nouã calitate a gîndirii critice,
sensibilitãþii active, deciziei ºi comunicãrii eficiente etc.
(vezi Johan Stephenson; Lorraine Ling; Eva Burman;
Maxine Cooper (edit. By), Values in Education,
Routledge, London and New York, 1998. Dimensiunea
axiomaticã a valorilor în educaþie este prezentã la
nivelul Fundamentelor Pedagogiei. Fiind susþinutã în
plan filozofic, sociologic ºi psihologic prin cercetãrile
întreprinse de ºtiinþele educaþiei dezvoltate pe o astfel
de bazã interdisciplinarã (vezi Sorin Cristea,
Fundamentele ºtiinþelor educaþiei. Teoria generalã a
educaþiei, Grupul Editorial Litera. Litera Internaþional,
Chiºinãu, Bucureºti, 2003, p. 22).
Filozofia educaþiei analizeazã axiomatica valorilor
care asigurã interdependenþa dintre dimensiunea
obiectivã a educaþiei (funcþiile generale ale educaþiei)
ºi dimensiunea subiectivã a educaþiei (finalitãþile
educaþiei).
Sociologia educaþiei analizeazã axiomatica valorilor
care asigurã interdependenþa dintre calitatea conþinuturilor educaþiei (determinate de finalitãþile educaþiei) ºi
calitatea dezvoltãrii sociale.
Psihologia educaþiei analizeazã axiomatica valorilor
care asigurã interdependenþa dintre calitatea instruirii
(determinatã de obiectivele psihologice ale educaþiei) ºi
calitatea dezvoltãrii personalitãþii umane (exprimatã prin
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finalitãþilor care definesc orientãrile educaþiei la nivelul
unitãþii dintre resursele psihologice interne ºi cerinþele
sociale externe.
Construcþiile instituþionale, dar ºi proiectele
pedagogice individuale ºi colective, vor respecta logica
celor douã categorii de resurse/cerinþe. Este originea
unei valori postmoderne, pluralismul  o invenþie socioculturalã care nu înseamnã a accepta orice. Este o
valoare deschisã care stimuleazã apariþia de ºcoli
pluraliste, dezvoltate între modele ºi poluri elitiste sau
egalitare, care pun accent pe selecþie sau pe integrare,
pe excelenþã sau pe justiþie socialã etc.
Valorile educaþiei promovate în ºcoli ridicã probleme
de ordin metodologic ºi epistemologic. În plan
metodologic, prezenþa valorilor în ºcoalã este relevatã
cu ocazia opþiunilor care traduc o judecatã a actorilor
(profesori, elevi) sau a structurilor instituþionale asupra
a ceea ce este preferabil sau dezirabil pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. În plan epistemologic,
beneficiind de progresele ºtiinþelor educaþiei, în ºcoala
important este de a ajunge la conceptualizarea esenþei
valorii (Jean Houssaye, Les valeurs a lécole, PUF,
Paris, 1992).

Tendinþa de diversificare a valorilor rezultã din conºtientizarea importanþei tuturor necesitãþilor
pedagogice, nu numai a celor dependente de homo
faber (utilitarismul  educaþia aplicatã) ºi de homo
cogitans (adevãrul  educaþia intelectualã; frumosul 
educaþia esteticã). La fel de importante devin ºi valorile
ºi conþinuturile care vizeazã educaþia fizicã, educaþia
sentimentelor, educaþia civicã, educaþia pentru
cercetare, educaþia religioasã, educaþia comunitarã. În
paralel, trebuie compensatã tendinþa de relativizare a
valorilor prin integrarea acestora în teme axiologice
dominante pentru proiectarea educaþiei: 1) progresul 
care irigã toate conceptele pedagogiei; 2) cultura 
care fixeazã statutul normativ al ºcolii (factor de culturã
ºi civilizaþie); 3) finalitãþile  care definesc direcþiile de
dezvoltare macro ºi microstructuralã a educaþiei, a
practicilor ºcolare ºi extraºcolare; 4) comportamentele 
care exprimã latura psihologicã a obiectivelor
(finalitãþilor microstructurale), realizabile prin diferite
performanþe; 5) instituþiile  care dominã educaþia
modernã ºi postmodernã (vezi sistemul de învãþãmînt
privit în sens larg  ºcoala deschisã spre toþi agenþii
sociali, spre familie ºi comunitate localã).

Summary
The current issue of the journal focuses on Education through and for Values. The Educational
system functions based on some values and by promoting values. Education wishes to create, at
all levels, personalities that arent only benefiting from values but produce values as well.
It is a starting point for the importance we should when selecting values we want to educate
in the young generation, as well as to the teacher training that would later on lead to the axiological
development of the students.
Education is a pluridimensional value, that is why we have approached this issue through
various perspectives:
 explaining the definition of Education through and for values; conceptual delimitations
and structuring the values;
 values in the transition epoch; changing the values in the society;
 family values through the prism of folk arts and developing the axiological orientation in
students;
 the relationship between the school-church-community;
 promoting values through mass-media; the ethical quality of the audio-visual programs.
We have also given some space to issues of a great interest to teachers, and here are the
articles with a practical value: computer-assisted learning in mathematics classes,
algorithimisation  as a method for problem solving during the chemistry classes, developing
critical thinking through working on a written document, the importance of a question for
developing independent thinking, discussion evaluation and discussion as an evaluation
instrument etc.
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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