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Argument

Parteneriat în afaceri, în acþiune, în promovare  acest
termen a devenit o necesitate ori pur ºi simplu este în
vogã? Ori încercãm sã-l folosim, sã-l implementãm în
cotidianul nostru, redîndu-i adevãratul sens?
Nadia CRISTEA
Ce înseamnã totuºi o relaþie de parteneriat? De regulã,
partenerii se angajeazã moral, juric ºi economic sã-ºi
respecte obligaþiunile ºi sã-ºi urmãreascã interesele, cu
reale beneficii pentru toþi. Acest gen de activitate presupune pregãtire psihologicã ºi moralã, implicare ºi responsabilitate maximã. De asemenea, este foarte importantã dorinþa de a contribui prin ceea ce faci la progresul societãþii, la
fortificarea raporturilor dintre membrii ei.
ªi dacã reuºim sã transpunem aceste principii în relaþiile dintre profesor-elev-pãrinte, vom stabili care este starea de
lucruri în sistemul de învãþãmînt de la noi. De altfel, realitatea ne demonstreazã cu vîrf ºi îndesat cã astfel de relaþii sînt
într-o fazã incipientã. Cei trei actori ai procesului educaþional autohton sînt mereu nemulþumiþi de ceea ce se întîmplã, de
cît ºi cum se predã, de cît ºi cum se învaþã. Uneori ai impresia cã ne înconjoarã trei tabere care nu au nimic în comun:
pãrinþi nemulþumiþi de procesul instructiv-educativ, de sistemul de evaluare; profesori care îºi au ºi ei doza lor de
instisfacþie  atitudinea necorespunzãtoare a copiilor faþã de carte ºi ºcoalã, scãderea interesului societãþii pentru valorile
tradiþionale. Dar nici elevii nu par a fi fericiþi; ei nu sînt înþeleºi, au alte interese; ei sînt nemulþumiþi ºi de pãrinþi, ºi de
profesori, ºi de actul educaþional în general, deseori fiind marcaþi de neînþelegerea utilitãþii acestuia pentru viaþã.
Peste noi planeazã o nemulþumire generalã, o insatisfacþie pentru ceea ce sîntem ºi facem. Formula idealã ar fi
parteneriatul care ar reduce din tensiunile ºi problemele create între aceºti actanþi. Sã ne imaginãm ce am avea de
cîºtigat, dacã am izbuti sã stabilim un astfel de parteneriat: pãrintele ar investi experienþa sa, ar susþine moral ºi material
ºcoala; elevul s-ar impune prin implicare responsabilã în procesul de învãþãmînt, ar furniza idei nesteriotipizate, ceea
ce ne-ar face sã-l înþelegem mai bine (odatã înþeles este mai uºor sã-i oferi ajutor); cadrul didactic ºi-ar spori
profesionalismul prestrînd servicii educaþionale de calitate.
Cine ar avea de cîºtigat? În primul rînd, elevul! Cît ar avea de cîºtigat? Enorm! Bucurîndu-se de susþinerea tuturor,
el va reuºi sã-ºi realizeze aºteptãrile, va avea siguranþã (atît de necesarã zi de zi), posibilitatea creºterii personale
alãturi de ceilalþi ºi, nu în ultimã instanþã, îºi va educa simþul responsabilitãþii ºi abilitatea de a lua decizii.
Într-un parteneriat veritabil vor avea de învãþat ºi pãrinþii care vor cîºtiga simþul utilitãþii ºi mîndriei, siguranþa
calitãþii, valorificînd posibilitatea de a influenþa benefic procesul educaþional.
Sentimentul împlinirii personale va aduce liniºte sufleteascã profesorului.
Este important ca într-un astfel de dialog elevul, alãturi de profesor ºi pãrinte, sã se simtã actorul principal, debarasîndu-se de povara aflãrii între ciocan ºi nicovalã.
Credem cã n-ar fi o problemã sã stabilim scopul unui parteneriat eficient atîta timp cît existã dorinþa de creºtere,
perfecþionare, schimbare, stabilitate, afirmare, evoluþie. Or, lipsa acestuia ne duce cu gîndul spre neconºtientizarea
responsabilitãþii depline a celor implicaþi în procesul educaþional.
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Parteneriatul profesor-elev 
abordare psihopedagogicã
pragmaticã
Acþiunea comunã în care sînt angajaþi profesorul ºi
elevul sau studentul, demersul didactic ca act de predareînvãþare-evaluare are un specific ºi, respectiv, relaþiile de
parteneriat comportã conotaþii aparte, mai subtile decît
în alte domenii: sport, economie, viaþã de familie,
management organizaþional.
La o rutinarã cercetare filologicã a neologismului
parteneriat, remarcãm, în primul rînd, absenþa acestuia
în majoritatea dicþionarelor explicative de pînã la 1990.
Radicalul sãu partener are origine latinã, venind în limba
românã prin filierã francezã ºi înregistrînd o pletorã semanticã de la arhaicul pãrtaº, partizan la uzitatul participant,
adept, pînã la neologismele coposesor, coproprietar.
Cele mai vechi interpretãri ale cuvîntului a participa erau
a fi de partea cuiva, a favoriza, conotaþii ce contribuie
la aprofundarea subiectului luat în discuþie.
În didactica clasicã, tradiþionalã a secolelor XVIIXIX (acceptatã pînã în prezent) s-a afirmat/se afirmã marca
magistrocentristã a actului educaþional, axatã pe
primordialitatea activitãþii de predare, de transmitere a
cunoºtinþelor, cînd elevul era recunoscut ca obiect al
educaþiei (celebrã fiind afirmaþia lui Comenius: Elevului
i se cade munca, iar profesorului conducerea). Astfel,
elevul urmãrea ºi mai urmãreºte expunerea ºi explicaþia
profesorului, era/este concentrat sã reþinã ºi sã reproducã
ideile auzite, acceptînd, de cele mai multe ori, în mod pasiv,
mesajele transmise ºi lucrînd, de obicei, izolat. Profesorul,
la rîndul sãu, þinea/þine prelegeri, impunea/impune, întrun anumit fel, punctele de vedere, considerîndu-se ºi
manifestîndu-se atît ca pãrinte, cît ºi ca mentor.
În didactica modernã (secolele XIX-XX) s-a afirmat,
paralel cu cel tradiþional, tipul psihocentrist, elevul
devenind subiect al educaþiei ºi accentuîndu-se activitatea de predare-învãþare, iar efortul propriu, individual
ºi autoevaluarea fiind garanþii ale succesului. Se încuraja/

Viorica
GORAª-POSTICÃ
Universitatea de Stat din Moldova

se încurajeazã competiþia între elevi, inclusiv cu scopul
de ierarhizare, mãsurîndu-se permanent ce ºtiu ºi ce pot
aceºtia.
În didactica postmodernã de tip curricular, în teoria
ºi practica procesului de învãþãmînt se relevã
tridimensionalitatea echilibratã a actului educaþional 
predarea-învãþarea-evaluarea cu focalizarea pe cunoºtinþele euristice, pe studiile individuale cu efect formativ,
cînd responsabilitatea pentru succes revine în egalã
mãsurã profesorului ºi elevului; se opteazã tot mai
insistent pentru relaþia de parteneriat (Cf. N. Silistaru).
Elevul este încurajat sã exprime puncte de vedere proprii,
realizeazã un schimb permanent de idei cu profesorii ºi
colegii, argumentînd, punînd întrebãri cu scopul de a
înþelege, în toate fiind ajutat de profesor, care se manifestã
ca partener. Procesul de instruire, predominant prin
formare de competenþe ºi deprinderi practice, prin cooperare, este axat pe ce ºtie, ce poate, cum este ºi cum poate
sã munceascã, sã trãiascã împreunã cu ceilalþi. Valorile ºi
atitudinile formate la elevi devin primordiale, iar progresul
trebuie mãsurat ºi monitorizat în mod individual (Cf.
C. Cucoº).
Dacã în pregãtirea adulþilor parteneriatul este relativ
uºor de asigurat/întreþinut, cãci schimbul de experienþã
stã la baza actului de instruire, în învãþãmîntul
preuniversitar ºi cel universitar situaþia, din acest punct
de vedere, este cu mult mai complexã ºi mai delicatã.
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Abordãm parteneriatul profesor-elev/student, hic et
nunc, scrutînd inclusiv cele douã componente fundamentale ale procesului educaþional  predarea ºi învãþarea.
Parteneriatul tratat din perspectiva predãrii provoacã
o primã asociere cu conceptul de comunicare; orice om,
în general, dar educatorul, în special, este preocupat de
înþelegerea cu celãlalt, de comuniunea de idei, de împãrtãºirea eficientã a experienþelor, gîndurilor, sentimentelor,
a ceea ce sîntem, în ultimã instanþã. Chiar dacã ºi emiþãtorul, ºi receptorul sînt conºtienþi de ceea ce se întîmplã,
sînt interesaþi de rezultate optime, totuºi parþialitatea
constituie caracteristica impregnatã în comunicare,
realizîndu-se ca o confruntare a douã lumi ºi producînd
o a treia realitate cu un specific aparte. Or, comunicarea
ca act dinamic, ca informaþie x relaþie interpersonalã,
în contextul predãrii trebuie sã genereze o schimbare (Cf.
F. Lacombe, p. 21).
O altã problemã importantã în contextul dat ºi un
subiect esenþial pentru reflecþii ar fi în ce mãsurã profesorul ºi elevul/studentul ºtiu ºi pot sã-ºi asume rolurile
de partener. Pentru ca elevul sã se poatã manifesta ca
partener de învãþare, fiind mai mult sau mai puþin conºtient de aceasta, urmeazã sã fie convins de necesitatea
schimbãrii calitative în comportament ºi atitudine, sã aibã
interes ºi deschidere pentru cooperare în realizarea actului
de învãþare.
Din perspectivã managerialã, stilul de conducere al
profesorului ar trebui sã se caracterizeze prin relaþionare
permanentã, care are ca indicatori de calitate încurajarea
personalã, sprijinul ºi recunoaºterea, în opoziþie cu
comportamentul de sarcinã, de direcþionare, pentru ca
ambii parteneri de învãþare sã se simtã mai productivi ºi
mai împliniþi în munca lor. Oricît de democrat ºi liber ar fi
profesorul în relaþia cu elevii/studenþii, rolul lui de lider
formal/neformal este unul decisiv asupra modului în care
se efectueazã sarcinile de învãþare. În afarã de îndrumãrile
ºi încurajãrile inerente va recurge sistematic la supervizare, la control, la alte acþiuni manageriale. Profesorul
manager urmeazã sã fie proactiv, sã se asigure de abilitãþile, cunoºtinþele ºi atitudinile elevilor, focalizîndu-se
pe acceptarea automatã a schimbului de roluri (realistã
sau simulatã), pe încrederea ºi creºterea autonomiei elevului, pe stimularea motivaþiei ºi moralitãþii sale, în funcþie
de particularitãþile individuale ºi de vîrstã.
În procesul de promovare a parteneriatului de învãþare
profesorul îºi cîºtigã respectul, loialitatea ºi dãruirea
elevilor, utilizînd cele mai subtile strategii psihopedagogice, ca persoanã influentã care cunoaºte punctele forte
ºi punctele slabe ale fiecãrui elev, atît la disciplina pe care
o predã, cît ºi cu referire la evoluþia generalã a acestuia, iar
feedback-ul constructiv ºi permanent va menþine
parteneriatul pe linia de plutire. Principiile ºi exigenþele
pedagogiei umaniste oferã ºanse mari în acest sens.
În locul cãutãrii problemelor ºi excepþiilor, capcanelor
ºi lacunelor va gãsi mai multe ocazii care meritã laudã ºi

recunoaºtere, va promova creativitatea, mesajul transmis
constînd în dezvoltarea perspectivelor unice ºi inovative.
Ar fi ideal sã putem comunica mereu optimism ºi
entuziasm elevilor noºtri, pentru a-i menþine ca parteneri,
convingîndu-i cã sînt capabili de performanþe. Deloc
lipsitã de importanþã este inspiraþia carismaticã a
profesorului lider. Dacã în managementul resurselor
umane strategia reprezintã o perspectivã asupra afacerii, în pedagogie strategia educaþionalã se constituie din
multiple componente ºi se clasificã dupã diverse criterii.
Un element de bazã este procesul axat pe elev/student:
pentru, cu ºi prin cel educat. Strategia managerialã
fundamentatã pe parteneriat devine durabilã din diverse
raþiuni, dar ºi comportã numeroase provocãri ºi oportunitãþi de schimbare calitativã. În primul rînd, din perspectiva parteneriatului, în jocul numit proces didactic se
cuvine sã stabilim noi reguli: învãþarea ar trebui sã fie
acceleratã ºi profundã, multidimensionalã ºi praxiologicã,
elevul/studentul avînd posibilitatea sã achiziþioneze un
portofoliu de competenþe funcþionale ºi pragmatice.
Celebrul umanist în domeniul educaþiei, americanul
Carl Rogers, revoltat de starea de lucruri din învãþãmîntul
tradiþional, a formulat un decalog al educaþiei, un set de
principii care favorizeazã parteneriatul viabil ºi durabil.
Dintre acestea remarcãm pledoaria pentru învãþarea
semnificativã, ce se dobîndeºte prin acþiune, prin angajare
efectivã în proces. De asemenea, dacã, conform lui
Rogers, parteneriatul se construieºte în mod benevol,
atunci tînãrul învaþã voluntar, implicîndu-ºi întreaga
persoanã, sentimentele ºi intelectul, însuºind temeinic,
cuprinzãtor ºi creativ. Rolul partenerului-profesor este cel
de facilitator, care-l ajutã pe discipol sã-ºi clarifice
scopurile, îl sprijinã în atingerea acestora; el se considerã
o resursã flexibilã, recunoscîndu-ºi ºi acceptîndu-ºi
limitele, fiind înþelegãtor în mãsura în care doreºte cu
adevãrat sã intre în lumea interioarã a elevilor sãi (apud
I. Negreþ-Dobridor, p. 127).
Pentru a apropia investigaþiile teoretice ºi empirismul
inerent de realitatea ºi contextul educaþional din Republica
Moldova, am aplicat un chestionar studenþilor de la
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere,
anul III, care studiazã pedagogia generalã, rugîndu-i sã
rãspundã sincer la cîteva întrebãri.
Prima întrebare a fost: Ce presupune parteneriatul
profesor-elev/student? În opinia respondenþilor, astãzi
parteneriatul profesor-student presupune: o relaþie ce are
menirea sã formeze personalitatea tînãrului; înþelegere ºi
încredere reciprocã; învãþare prin dialog, prin schimb de
idei; o relaþie bazatã pe responsabilitate, care þine cont de
cerinþele contemporane ale educaþiei ºi ale societãþii mereu
în schimbare; un pragmatism mai evident în educarea
elevilor; cercetare în comun; realizare a unor proiecte
comune; comunicare sincerã, deschisã, liberã; o relaþie de
cooperare în care profesorul sãdeºte în copil sau
altoieºte vlãstarele cunoaºterii, iar acesta contribuie la
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devine accesibil; este stimulat autodidacticismul,
cercetarea etc.
Dezavantajele parteneriatului profesor-elev/
student s-au prezentat în mod eterogen: profesorul nu
se comportã egal cu toþi, existã studenþi aleºi, protejaþi;
studentul devine prea liber ºi nu-ºi controleazã conduita;
profesorul nu apreciazã obiectiv elevul; elevul nu se
pregãteºte conºtiincios de ore, ºtiind cã profesorul nu-i
va pune note mici; studentul este obligat sã fie de acord
cu ceea ce spune profesorul chiar dacã nu este corect;
noþiunea de libertate poate fi greºit perceputã de cãtre
elevi; elevul devine dependent de sfatul profesorului etc.
În concluzie, afirmãm cã, în categoria modelelor de
predare, clasificate dupã criteriul rolul partenerilor în
învãþare, se impune astãzi modelul centrat pe relaþia
echilibratã subiect-obiect, care presupune rolul conducãtor al profesorului prin autoritate, competenþã ºtiinþificã
ºi metodologicã, tact psihopedagogic, temperament,
empatie ºi comunicare stenicã. Parteneriatul realist ºi viabil
depinde de experienþa ºi de profesionalismul pedagogic
ºi managerial al cadrului didactic, care conduce eficient
procesul de instruire. Parteneriatul este chintesenþa
modelului democratic de predare ºi include: claritatea
obiectivelor, îmbinarea metodelor expozitive cu cele
dialogate, îndrumarea studiului individual, rolul directpersuasiv al profesorului, controlul riguros ºi evaluarea
sistematicã pentru asigurarea calitãþii instruirii. Se exclud,
bineînþeles: autoritatea excesivã, stresantã, frustrantã a
profesorului, dar ºi înþelegerea fãrã limite; activitãþile
didactice facile; transformarea învãþãrii în simplu
divertisment etc. (Cf. E. Macavei, p. 446). Cu cît vîrsta ºi
maturitatea ºcolarã a elevilor creºte, cu atît este/ar trebui
sã fie mai mare ponderea ºi calitatea parteneriatului,
devenind o ºansã de afirmare a echitãþii ºi a democraþiei
în învãþãmînt.
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formarea capacitãþilor ºi abilitãþilor sale; muncã asiduã, efort
depus de ambele pãrþi; orientarea elevului/studentului în
multitudinea de surse informaþionale, pentru a-ºi forma un
suport axiologic adecvat ºi a nu se ataºa de nonvalori;
oferirea mai multor puncte de vedere referitoare la o
problemã pusã în discuþie, elevul/studentul urmînd sã-ºi
formeze o judecatã proprie; un proces de învãþare bilateral;
creativitate, obiectivitate, respect reciproc; gãsirea unui
sprijin, încurajare ºi acceptarea criticii; libertatea gîndirii ºi
acþiunii; tolerarea ideilor studentului etc.
La întrebarea dacã, actualmente, în instituþiile de
învãþãmînt existã parteneriatul profesor-elev/student ºi
cum se manifestã, respondenþii au opinat astfel: se
manifestã în procesul de învãþare, de studiere alãturi de
profesor; prin oferirea consultaþiilor la disciplina predatã,
la organizarea conferinþelor ºi dezbaterilor; în timpul orelor,
cînd sînt discutate ºi analizate problemele propuse de
studenþi; în cadrul elaborãrii tezelor de an ºi de licenþã,
conferinþelor ºtiinþifice, lansãrilor de carte (cu excepþia unor
profesori greu de abordat); existã mai ales între profesorii
tineri ºi studenþi, care au interese comune, frecventeazã
aceleaºi locuri publice (biblioteci, cercuri ), care au un
comportament mai degajat, împãrtãºesc aceleaºi valori ºi
idealuri; prin comunicare liberã, acolo unde studentul
doreºte a se implica, a fi mai sociabil ºi mai activ etc.
Studenþii care au afirmat cã parteneriatul profesorelev/student nu existã au invocat urmãtoarele cauze:
profesorul anunþã o problemã ºi o explicã singur;
studentul/elevul este obligat sã þinã cont de pãrerea
profesorului; existã doar în cazuri excepþionale sau cînd
e vorba de tezele de an; deºi mulþi profesori îºi imagineazã
cã sînt deschiºi spre colaborare, nu fac decît sã se etaleze,
sã-ºi demonstreze inteligenþa, astfel inhibîndu-l pe
student. Cuvîntul studentului, considerat fãrã experienþã,
de multe ori nu se ia în seamã. În fond, totul depinde de
persoana profesorului; la clasã el este cel care dicteazã
regulile, iar studentul continuã sã fie elevul cuminte din
bãncile liceului, care se supune docil; studentul/elevul
nu este pregãtit pentru o relaþie de parteneriat,
considerîndu-se inapt sã atingã unele performanþe;
deseori diferenþa de vîrstã este foarte mare; profesorul
este preocupat doar de disciplina predatã; unii profesori
inspirã fricã; studenþii sînt indiferenþi; prevaleazã
metodele tradiþionale care nu favorizeazã cooperarea.
Avantajele parteneriatului profesor-elev/student au
fost enumerate în ordinea care urmeazã: libertatea
cuvîntului, studentul este liber în exprimare, gîndire;
crearea unui climat favorabil ºi degajat în sala de cursuri;
schimbul de idei, opinii; prioritatea dialogului, stimularea
creativitãþii; între profesor ºi student se formeazã o relaþie
de prietenie; nu existã constrîngere, autoritarism din
partea profesorului; studentul devine mai îndrãzneþ, mai
încrezãtor în sine; se cultivã spiritul de independenþã; se
optimizeazã însuºirea cunoºtinþelor ºi formarea abilitãþilor,
atitudinilor; profesorul serveºte ca ghid, cãlãuzã ºi model,
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Meseria de pãrinte
Diriginta a anunþat o ºedinþã cu pãrinþii, pentru a
discuta despre reuºitele ºi problemele copiilor ºi a
identifica modalitãþi de susþinere a acestora în vederea
finisãrii cu bine a anului de studii. Au venit douã treimi
din numãrul total de pãrinþi. De ce nu s-au prezentat
ceilalþi? Au fost în crizã de timp? Au fost ocupaþi la
serviciu? Au considerat cã ºi aºa cunosc situaþia
copilului? Dacã ar fi venit, le-ar fi atras atenþia Scrisoarea
deschisã adresatã pãrinþilor, pe care copiii au elaborat-o
cu sufletul... Iatã cîteva crîmpeie: Dragi pãrinþi, vã
mulþumesc foarte mult cã sînteþi mereu alãturi de mine
ºi nu mã lãsaþi singurã în momente grele... (Cristina);
Vã mulþumesc pentru cã îmi explicaþi ce e bine ºi ce e
rãu, iar cînd greºesc  mã iertaþi... (Sandu); Mamã ºi
tatã, vreau sã fim mai mult timp împreunã... (Dorin); Vã
mulþumesc pentru cã îmi rãspundeþi cu blîndeþe ºi
dragoste atunci cînd vã întreb ceva ... (Alexandrina); Mã
strãduiesc sã învãþ bine ca sã vã bucur ºi sã fiþi mîndri
de mine... (Vasile); Mamã, îmi este tare dor de tine. Vino
acasã, cãci fãrã tine mi-e trist... (Eugen).
Nimeni nu ne învaþã meseria de pãrinte. Fiecare urmeazã
aceastã ºcoalã atunci cînd îºi creºte copiii, doar cã din
respectiva oportunitate unii învaþã mai mult, alþii mai puþin.
Pãrinþii sînt diferiþi. Unii nu se împacã cu gîndul cã
bãiatul sau fata lor nu este printre primii la învãþãturã, de
aceea îi impun un regim de muncã dur, aglomerat cu meditaþii
ºi cu frecventarea unor cercuri de muzicã, sport, dans etc.
O altã categorie de pãrinþi acordã prea puþinã atenþie
copiilor. Niciodatã nu au timp sã stea de vorbã cu ei. Se
intereseazã numai dacã au mîncat, ºi-au fãcut temele ºi
ce note au luat la ºcoalã. Preocupãrile, problemele,
gîndurile copilului le rãmîn, de cele mai multe ori, strãine.
Nu rareori atestãm situaþii cînd între pãrinþi se iscã
neînþelegeri ºi conflicte care le consumã toate resursele
de bunãtate, bunãvoinþã ºi afectivitate, resurse ce ar
trebui sã se reverse asupra copilului. El are nevoie de o
relaþie bunã, armonioasã cu fiecare pãrinte, dar ºi de o
relaþie de parteneriat între pãrinþi.
Sînt incalificabile cazurile cînd pãrinþii dau dovadã de
rigiditate excesivã ºi brutalitate, folosesc interdicþii ºi
privaþiuni de tot felul, administreazã pedepse care ºtirbesc
demnitatea copilului sau  ºi mai grav  aplicã violenþa
fizicã. În rezultat, se produce o distanþare afectivã a
pãrinþilor de copii ºi o înstrãinare a copiilor de pãrinþi;
acest fapt îi face pe copii mai vulnerabili, mai fragili din
punct de vedere psihic ºi mai predispuºi la comportamente deviante.
Pentru a-ºi duce existenþa în mod normal, orice om
are nevoie de siguranþã, care nu provine numai din
posedarea unor bunuri materiale, ci, mai ales, din
certitudinea cã, în caz de necesitate, cineva îþi va acorda
ajutor, înþelegere, dragoste, susþinere. Or, cum ar putea
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un copil sã trãiascã acest sentiment, dacã nu-ºi simte
pãrinþii aproape, dacã aceºtia  prin hiperseveritate,
agresivitate, interdicþii neîntemeiate sau indiferenþã  îl
determinã la înstrãinare?
În relaþia relaþii pãrinte-copil ne ciocnim ºi cu situaþii
de alt gen: copilul este iubit peste mãsurã, astfel încît
dragostea faþã de el se transformã în frica de a nu-l pierde;
viaþa din familie îi este dedicatã întru totul, îndeplinindu-ise orice dorinþã sau capriciu; pãrinþii acordã o importanþã
majorã celui mai mic defect al copilului ºi doresc sã facã
din el opera lor unicã, uitînd cã a cere cuiva mai mult
decît poate da înseamnã a obþine mai puþin decît ar fi
putut da. Acest stil de educaþie este în defavoarea copiilor:
ei vor deveni nehotãrîþi, timizi, greu adaptabili, egocentriºti,
capricioºi, supãrãcioºi; se vor subaprecia ºi vor avea
sentimentul de inferioritate, nu vor fi capabili sã ia decizii
ºi sã acþioneze de sine stãtãtor în diverse situaþii.
André Bergé remarca: Este curios sã constat cã, deºi
toate meseriile pretind o învãþare, existã una care face
excepþie de la regulã: tocmai acea care pune în joc cele
mai mari responsabilitãþi  profesiunea de pãrinte.... Sã
încercãm, în calitate de pãrinþi, sã ne adresãm cîteva
întrebãri ºi sã reflectãm asupra variantelor de rãspuns.
Ce fel de pãrinte sînt pentru copilul meu?
Pãrintele-despot (critic), care formuleazã
postulate/judecãþi de valoare fãrã putinþa de a fi atacat ºi
elaboreazã reguli/principii cãrora ceilalþi trebuie sã li se
supunã? Relaþia unui astfel de pãrinte cu copilul sãu este
de tipul dominat-dominant ºi nu poate duce decît la
dependenþa copilului faþã de adult.
Pãrintele-dãdacã, cãruia îi place sã fie iubit de
copil ºi are tendinþa de a-l proteja, ajuta ºi încuraja în tot
ceea ce face? Un asemenea pãrinte greºeºte printr-un
comportament paternalist, pentru cã fiind foarte interesat
de problemele copilului, de teamã sã nu i se întîmple ceva
neplãcut, îi acordã prea puþinã independenþã.
Pãrintele-adult, cel care analizeazã la rece, fãrã
emoþii orice situaþie? Este pãrintele care reflecteazã înainte
de a acþiona; comparã, verificã ºi hotãrãºte. Un asemenea
pãrinte nu ia în seamã componenta afectivã: cele mai
acute probleme educative însã provin tocmai din cauza
eroziunii afective din familie.
Dar poate sînt sau ar fi bine sã fiu pãrintelePÃRINTE? El e cel care construieºte cu multã rãbdare
fiinþa umanã, evitînd duritatea excesivã a despotului,
sentimentalismele exagerate ale dãdacei ºi pragmatismul
ieºit din comun al adultului. E un model dupã care se
cãlãuzeºte copilul, or, se ºtie cã exemplul pãrinþilor este
molipsitor ºi poate avea un rol decisiv în formarea lui de
mai departe. E cel care înþelege cã rolul sãu în dezvoltarea
copilului nu se limiteazã doar la asigurarea unor condiþii
adecvate de creºtere, cã interacþiunea ºi relaþiile afective
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sînt esenþiale în formarea acestuia. El foloseºte puterea
pãrinteascã pentru a-l accepta, a-l preþui ºi a-l învãþa pe
copil, dar nu pentru a-l domina sau a-l transforma într-un
model ideal.
Cum trebuie sã fie atmosfera în care îmi cresc copilul?
Specialiºtii în materie sugereazã mai multe recomandãri care, aplicate în anumite situaþii, ºi-ar demonstra
utilitatea: Fiþi cît se poate de tolerant cu copilul pentru a
evita conflictele. Reacþionaþi calm în toate situaþiile fãrã
a crea un climat tensionat în familie. Creaþi-i copilului
sentimentul de siguranþã/securitate. Evitaþi ameninþarea,
frica, pedeapsa neîntemeiatã. Monitorizaþi-i permanent
activitatea, fãrã ca el sã simtã acest lucru. Observaþi-i
greºelile, dar ºi progresele. Apreciaþi-l cu cuvinte de laudã
pentru orice realizare. Învãþaþi-l sã înþeleagã ºi sã accepte
pedeapsa pe care o meritã. Discutaþi constructiv despre
probleme ºi cãile de soluþionare a acestora. Dialogaþi
sincer despre reuºitele ºi nereuºitele din sãptãmîna care
a trecut. Strãduiþi-vã sã aflaþi care-i sînt planurile/
proiectele pentru sãptãmîna viitoare. Plecaþi împreunã în
excursii, la plimbare  aceasta vã va apropia ºi mai mult,
vã va lãsa amintiri plãcute pentru toatã viaþa. Petreceþi
împreunã cît mai mult timp, dar oferiþi-i ºi posibilitatea de
a fi singur sau de a comunica cu prietenii.
Cum trebuie sã mã comport eu, în calitate de pãrinte?
Copilul trebuie tratat cu dragoste ºi respect. Nu-l
jigniþi, nu-i rãniþi sensibilitatea, nu-l judecaþi fãrã a ºti exact

ce s-a întîmplat. Fiþi exigent, arãtaþi-i unde a greºit ºi argumentaþi-i nemulþumirea. Dacã aþi procedat incorect, fiþi
sincer ºi recunoaºteþi. Copilul va aprecia acest gest.
Discutaþi pe diverse teme, explicaþi-i tot ce-l intereseazã.
Rãspundeþi cu sinceritate la întrebãrile care vi le pune.
Solicitaþi-i sfatul, aceasta îl va face sã se simtã util ºi
important, îi va dezvolta competenþa de a rezolva de sine
stãtãtor diferite situaþii. Încurajaþi-l ºi motivaþi-l sã
munceascã, demonstraþi-i care este valoarea muncii. Nul protejaþi de unele situaþii de conflict, învãþaþi-l cum sã le
depãºeascã, cum sã-ºi susþinã punctul de vedere dacã
dreptatea e de partea lui. Îndemnaþi-l spre culturã.
Învãþaþi-l sã înþeleagã valorile fundamentale (adevãrul,
binele, frumosul, sacrul, dreptatea).
Copilul trãieºte primele experienþe în familie. Cãminul
pãrintesc trebuie sã-i fie un sprijin ºi o ancorã moralã.
Aici el va creºte ºi îºi va modela puternic personalitatea,
curajul de a aborda viaþa. Conteazã, în cele din urmã, nu
atît luxurianþa materialã cu care poate fi înconjurat
copilul, ci valorile, cultura  paideia. Întrebat ce
despãgubiri cere pentru pierderile materiale suportate
la cãderea Megarei, filozoful Stilpo a rãspuns: Nimic,
pentru cã nimeni n-a putut sã-mi ia paideia, deci cultura
ºi educaþia.
Rodica SOLOVEI,
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei

Din ciocnirile sau prieteniile mele cu profesorii descopãr cã se învaþã bine cu profesorul care inspirã
simpatie, dar se învaþã, în cele din urmã, bine ºi cu cel rãu, de fricã
M. Preda
Cum ar fi totuºi corect: sã-i facem pe elevi sã înveþe
de fricã sau sã ne strãduim sã fim sinceri, binevoitori,
toleranþi? Existã un algoritm pe care urmîndu-l am putea
preveni eºecul în relaþia cu elevii? Cum aratã modelul
Principiile, valorile
perfect al relaþiei profesor-elev?
profesorului
Rãspunsul la aceste întrebãri este cãutat astãzi nu
doar de viitorii sau tinerii profesori. Redefinirea rolului ºi
locului profesorului (în contextul reformei educaþionale),
importanþa relaþiei profesor-elev în realizarea obiectivelor
Rolul ºi locul
generale ale procesului de învãþãmînt solicitã ºi de la
profesorului
Idealul
cadrele didactice cu experienþã rezolvarea problemei.
în procesul
educaþional
Soluþiile pot fi gãsite la interferenþa a trei componente:
educaþional
idealul educaþional, rolul profesorului, principiile ºi
valorile profesorului.
Teoriile moderne considerã necesarã înlocuirea
modelului profesorului specialist într-un domeniu,
se autoperfecþioneze permanent. Rolul cadrului didactic
curînd depãºit de evoluþiile ºtiinþifice cu cel al
nu se reduce la transmiterea de cunoºtinþe, iar cel al
profesorului-formator, capabil sã se adapteze la nou, sã
elevului  de asimilare pasivã a acestora. Profesorul
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Ce ia naºtere acolo unde inima întîlneºte
raþiunea?

QUO VADIS?

trebuie sã fie un organizator al situaþiilor
de învãþare ºi un element de legãturã între
elev ºi societate, sã medieze ºi sã
faciliteze accesul la informaþie. Idealul
educaþional derivã din urmãtoarele
concepte-cheie: responsabilitate, democraþie participativã, împuternicire (engl.,
Evaluez rezultatul,
empowerment). Elevul trebuie sã posede
Fac alegere proiectez un nou
anumite competenþe devenind subiect al
rezultat
liberã
Prevãd
propriei formãri. Valoarea supremã
consecinþele
pentru profesor este copilul. Principiul
Dialoghez cu un acþiunilor mele
pe care trebuie sã-l urmeze fiecare dascãl
alt eu
constã în influenþa pozitivã ºi conManifest
structivã asupra discipolilor. Profesorul
liber eul
ajutã elevul sã-ºi descopere eul ºi îl
încurajeazã sã se manifeste. Este primul
pas al devenirii care se bazeazã pe încredere. Educarea respectului pentru orice persoanã este la fel de importantã,
profesorul fiind un model ºi demonstrînd respectul sãu pentru elev. A prevedea consecinþele imediate ºi de duratã ale
oricãrei acþiuni este ceea ce trebuie sã deprindã neapãrat elevul. Nu interdicþia, ci analiza ºi colaborarea sînt pilonii
activitãþii profesorului. Elevul învaþã a lua decizii de la profesor doar dacã acesta îi oferã libertatea de a alege. A-i
arãta elevului calea corectã nu înseamnã a-l învãþa sã ia decizii corecte. Copilul va ºti sã proiecteze viitorul ºi sã fie
responsabil dacã cei maturi demonstreazã încredere. Este o cale pe care cei doi actanþi o parcurg împreunã, construinduºi relaþia. Respectarea unor principii ºi legitãþi nu este suficientã pentru a edifica aceastã relaþie. Elevul are nevoie de
siguranþã, de cinstea, buna-credinþã ºi sinceritatea profesorului, sentiment care apare din dragostea cadrului didactic
pentru copil ºi profesie. Adevãrara relaþie profesor-elev ia naºtere acolo unde se întîlnesc inima ºi raþiunea.
Valentina CHICU,
Universitatea de Stat din Moldova

Parteneriatul pãrinte-elevprofesor  imperativ sau
bizarerie?

Vsevolod CIORNEI
publicist

Noþiunea de parteneriat este la modã în ultima
vreme pretutindeni în general ºi la noi în particular.
Cãsãtoria e înlocuitã în lumea modernã de parteneriat
concubinal, prietenia de parteneriatul de afaceri sau
pe interese, ca sã nu mai vorbim de lucruri cu
anvergurã mai impresionantã cum ar fi parteneriatul
Republica Moldova-NATO sau parteneriatul dintre
putere ºi opoziþie în Parlamentul Moldovei. Este
adevãrat cã unele dintre aceste mostre de ilustrare a
noþiunii îi cam compromit esenþa, dar probabil nu

noþiunea e de vinã, ci acei care îi umplu modulul cu
factori concreþi inadecvaþi ºi activitãþi care nu
totdeauna corespund sloganelor anunþate.
Parteneriatul pedagogic dintre adulþi ºi copii ar avea
noroc de-ar putea fi pãzit de meandrele capricioase ale
conjuncturilor demagogice, deoarece scopul lui este
general-uman ºi poate fi atins fãcînd abstracþie de
tertipurile sociale ºi politice care bîntuie prin lume. În
fond, este o formulã simplã ºi fireascã  tripleta
respectivã urmeazã sã transforme un copil într-un om
matur, gata sã se integreze în societate ºi sã activeze
în limitele ei. Dar de ce o fi fiind actualã constituirea
acestui parteneriat anume acum? Cãci nu prea deranja
lipsa lui pe vremea cînd pãrinþii nici carte nu prea ºtiau
ºi nici nu prea le pãsa ce ºi cum aflã la ºcoalã odraslele,
în afarã doar de perspectiva îndepãrtãrii lor de destinul
þãrãnesc al predecesorilor dinastici. Pentru cã trãim întro cu totul altã lume ºi ultimele decenii ale mileniului II
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au pregãtit un mileniu III în care acumulãrile cantitative
ale transformãrilor sociale, ale invenþiilor ºtiinþificotehnice, ale produselor intelectuale ºi spirituale au
cauzat saltul calitativ al omenirii spre un alt fel de
societate. ªi, implicit, spre un alt fel de proces de
învãþãmînt. În linii mari, ecuaþia acestei schimbãri este
simplã: societãþile guvernate autoritar dispuneau ºi de
o pedagogie autoritarã. Adicã, modelul orînduirii
social-politice se imprima pe toate componentele
societãþii, inclusiv pe ºcoalã. Guvernarea autoritarã
presupune monologul puterii ºi tãcerea obedientã a
celor guvernaþi sau, în cazul ºcolii, instruiþi. ªi în timp
ce la nivelul suprem se cultiva opresiunea
poliþieneascã, la nivelul ºcolii nu ºoca pe nimeni
utilizarea aparatului opresiv descris cu plasticitate
artisticã de Creangã  calul bãlan ºi Sfîntul Niculai din
cui Democratizarea societãþii transformã monologul
în dialog dintre cei care guverneazã ºi cei guvernaþi
sau chiar într-o polifonie a discursurilor diferitelor
straturi sociale. Dialogul este modul de existenþã
discursivã a parteneriatului. ªi doar în condiþiile
democraþiei se poate pune problema coparticipãrii
elevului, pãrinþilor ºi pedagogilor în cadrul procesului
instructiv. Dar nu numai democratizarea îºi transferã
imperativele ºi formulele în procesul de învãþãmînt.
Megarevoluþia tehnico-ºtiinþificã a schimbat nu numai
aparatele de care se folosesc oamenii, ci ºi felul de a fi
al oamenilor  care sînt ºi copii, ºi pãrinþi, ºi pedagogi
În primul rînd, acum instruirea nu mai începe odatã cu
clasa întîi sau zero ºi nici chiar la creºã. Copiii se nasc
într-un mediu îmbibat cu informaþie, un mediu
informaþional ecranizat  într-o parte e televizorul,
în alta computerul ºi între ecrane sînt primii pedagogi
 pãrinþii  care au de rãspuns la numeroase de ce?
ºi cum? ºi de dat o mulþime de amãnunte ºi precizãri.
Fireºte, deceurile ºi cumurile adresate pãrinþilor existã
dintotdeauna, doar cã acum sfera erudiþiei pãrinteºti
este mult mai vastã ºi, practic, profesorii de la ºcoalã
nu mai sînt monopoliºtii cunoaºterii ºi nici nu încep
instruirea de la tabula rasa. Dar pe tabula fiecãrui elev
sînt scrise diferite informaþii ºi în cantitãþi diferite, ºi
pãrinþii sînt cei care ºtiu ce ºi cît e scris, ce-ar fi bine
de adãugat, de precizat, de repetat  pentru cã îºi ºtiu
copiii, dar la fel ºtiu ºi pedagogii cîte ceva ce nu ºtiu
pãrinþii  în virtutea pregãtirii profesionale. În fond,
de aceea ºi iese în prim-plan formula parteneriatului 
pentru cã fiecare membru al triadei ºtie cîte ceva ºi nu
ºtie altceva, ºi colaborarea lor este o completare
reciprocã a lacunelor. De secole ºtiinþa pedagogicã era
orientatã spre combaterea ºi lichidarea ignoranþei.
Ignoranþi erau elevii, ignoranþi erau de multe ori pãrinþii,
ºi doar pedagogii ca niºte viteji din poveste zdrobeau
cu buzduganul cunoºtinþelor zmeul ignoranþei. În
actuala epocã post-industrialã nu existã ignoranþã în

stare purã. Un elev poate sã nu citeascã literaturã
artisticã, sã nu guste poezia lui Eminescu (spre
disperarea demodaþilor pãrinþi), dar sã priceapã în
computere mai bine ca orice profesor. În acest fel,
profesorul nu mai este atotºtiutorul care-i lumineazã
pe cei întunecaþi, ci, împreunã cu pãrinþii, un condrumeþ
pe calea vieþii care le spune celor mai tineri cã viaþa nu
se reduce numai la cele cîteva lucruri de care sînt ei
împãtimiþi la moment, ci e plinã de tot felul de alte chestii
interesante ºi utile. De altfel, parteneriatul acesta este
 ca ºi orice parteneriat veritabil  reciproc avantajos.
În condiþiile actuale instruirea nu mai este o etapã
trecutã la timpul potrivit  în copilãrie ºi tinereþe  ºi
apoi lãsatã în urmã, omul folosindu-se toatã viaþa de
cele învãþate în ºcoalã sau la facultate. Acum instruirea
e continuã, permanentã. Cunoºtinþele acumulate în
tinereþe se învechesc, se devalorizeazã, trebuie mereu
completate ºi modificate. ªi astfel pãrinþii ºi pedagogii
devin în anumite circumstanþe colegii propriilor copii
ºi elevi  în cazul aceloraºi computere, a tehnicii
audiovizuale etc. ªi mai are epoca pe care o trãim un
specific social ce favorizeazã ºi stimuleazã
parteneriatul. Bariera comportamentalã dintre copii ºi
adulþi, dintre tineri ºi bãtrîni nu mai este la fel de rigidã
ca odinioarã. Conflictul dintre generaþii nu mai are
violenþa psihologicã semnalatã în emblematicul roman
al lui Turgheniev Pãrinþi ºi copii. Pãrinþii ºi copiii
secolului XXI seamãnã între ei  poartã blugi ºi geci,
se folosesc de aceleaºi preparate cosmetice, ascultã
aceeaºi muzicã rock, techno sau rap. Practic, acum nu
mai existã generaþii în sensul clasic al noþiunii.
Aceastã contopire a generaþiilor constituie, de fapt,
cea mai serioasã provocare adresatã pedagogiei
tradiþionale. ªi socio-cultural, ºi vital-stilistic lumea
celor tineri ºi lumea celor bãtrîni se întîlnesc într-o
singurã lume comunã. Instruirea ºi educaþia trebuie sã
se întîlneascã ºi ele în albia interacþiunilor cotidiene.
Distanþa socialã dintre cei care instruiesc ºi cei care
sînt instruiþi se micºoreazã ºi concomitent se
transformã. Deci, trebuie sã se transforme ºi procesul
instruirii. Parteneriatul dintre cei implicaþi este doar
primul pas spre transformãri mai radicale. Dar ºi el se
ciocneºte de piedicile puse de rudimentele de
mentalitate autoritarã sau monologicã. Societatea
noastrã e în tranziþie, elementele vechiului se confruntã
în permanenþã cu cele ale noului. Pedagogii care se
imagineazã monopoliºti ai adevãrului, pãrinþii cu
apucãturi patriarhale încã mai încearcã sã menþinã
ºcoala în secolele trecute. Reuºitele lor sînt doar
temporare. Pentru cã au duºmani redutabili  ceasurile
ºi calendarele care înregistreazã implacabila trecere a
timpului cu implicita schimbare a lumii. ªi în lumea cea
nouã parteneriatul dintre pãrinþi, pedagogi ºi elevi nu
e un moft ºi nici o bizarerie. Este un imperativ.
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Despre un fel de iniþiere
tardivã
Îmi revine în memorie un roman pentru mase al lui
Waltari, în care eroul central (nu-mi mai aduc aminte
numele, ceva de genul Turms, etruscul, nemuritorul) nu
face altceva decît sã-ºi urmeze destinul. Ce patetic sunã!
Sã-þi urmezi destinul. ªi totuºi, e o anumitã normalitate
socialã în a-þi urma destinul, un fel de a spune cã societatea
acceptã prezenþa individualã, cã nu respinge valorile
individuale, cã nu tinde sã le înlocuiascã, sã le ºteargã.
Ce iluzie! Sã-þi urmezi destinul, într-o lume ce nu e lumea
destinului tãu, ci doar o lume oarecare, ce-l acceptã, îl face
prezent, deci doar posibil. În acest sens, îmi place teza
nicanianã din introducerea la Devenirea întru fiinþã:
fizica relativistã nu contrazice fizica newtonianã, în
schimb cea newtonianã contrazice fizica relativistã. Aºa
ºi societatea: nu contrazice destinul tãu, dar destinul tãu
contrazice societatea. Te întrebi ce legãturã are destinul
tãu ºi relaþiile cu pãrinþii? Ce legãturã existã între contradicþia enunþatã mai sus ºi conflictul mediatizat dintre
generaþii, dintre produºi sociali diferiþi? De mic þi se spune:
fã doar ceea ce crezi, adicã ceea ce gîndeºti, dar 
paradoxal!  cînd încerci sã faci ceea ce crezi  eºti oprit.
Mic fiind, nu ai învãþat încã ce e societatea, nu ai învãþat
sã fii vãzut în societate, nu doar sã vezi. Ca sã poþi face
ceea ce crezi  adicã, sã-þi afirmi destinul în plinãtatea lui 
ai nevoie de un self-knowledge, care nu e altceva decît
prohibitivul moral imprimat de pãrinþi, valorile comportamentale pe care le înveþi ºi care devin ale tale, ele fiind, de
fapt, ale pãrinþilor tãi, ale societãþii. Straniu, dar îþi înveþi
destinul, mai bine-zis modalitatea în care îþi poþi gîndi
destinul, înveþi gîndirea destinului tãu. Aceasta explicã
de ce majoritatea copiilor îºi aleg meseriile, preocupãrile,
viciile pãrinþilor  copilul e învãþat sã gîndeascã la fel cum
gîndeºte ºi pãrintele. Nu e un mimetism, ci un ordin, o
supunere, o interdicþie. ªi, de aici, cred eu, apare

contradicþia iniþialã: destinul tãu, cel ce nu a fost încã
gîndit, nu poate fi gîndit, pentru cã eºti învãþat sã gîndeºti
social, deci rãmîne negîndit, iar adevãratul tãu destin
devine destinul comun la toate nivelurile evoluþiei (LeviBruhl). Nu e o cauzã suficientã pentru un conflict între
generaþii? Totuºi, bãtãlia se dã nu atît cu societatea, cãci
ar fi naiv sã te lupþi cu morile sociale, ci între
reprezentanþii ei  pãrinþii, exponenþii societãþii, ºi copiii,
naivii, necunoscãtorii, neînþeleºii, cei ce încearcã sã
gîndeascã. Un conflict remediabil. Cel puþin aºa ne învaþã
psihologii. Teribilã siguranþã! Cum poþi sã renunþi la
libertatea ta, cum poþi sã înveþi sã nu fii liber? E o risipã de
forþã ce duce, iminent, la o remediere. Remediabilitatea
conflictului rezidã nu atît în acordul ambelor pãrþi, cît întrun fel de resemnare generalã  pentru cã nu existã soluþii;
pentru cã nu poþi vedea nimic nou, pentru cã totul e
desuetudine, repetare; pentru cã-þi place sã uiþi, sã disperi,
sã renunþi. Pãrinþi resemnaþi. Copii resemnaþi. Acest primat
obsesiv al resemnãrii te face sã pui problema societãþii ºi
destinului tãu. ªi vezi o societate, un comun inutil, ce te
opreºte, îþi creeazã iluzii protectoare, un mediu în care
trebuie sã exiºti  ca niºte peºti în acvariu  prin plutire,
prin absenþa întrebãrilor. Dar, e confortabil sã condamni
societatea  adicã viziunile morale despre destinul tãu,
viziuni de împrumut  întrucît nu obþii niciodatã un
rãspuns, nu ai timp de rãspunsuri. E ca ºi cum ai lovi o
minge de perete doar pentru cã ai siguranþa cã aceasta se
va întoarce la tine. ªi se întoarce... Ca într-un joc
iremediabil în care trebuie sã-þi gãseºti justificãri pentru
imposibilul tãu. Pot fi pãrinþii tãi, ce nu te înþeleg. Poþi fi
tu, neînþelesul. Poate fi oricine. În acest joc nu mai
conteazã jucãtorii, cu atît mai puþin rezultatul, ci inerenþa
non-sensului, contradicþiei iniþiale, pe care trebuie sã o
accepþi ºi în faþa cãreia trebuie sã te resemnezi.
Constantin CREÞU,
Liceul Mircea Eliade, mun. Chiºinãu
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Hexagonul educaþiei postmoderne

Tatiana CALLO
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei

O paradigmã educaþionalã se întemeiazã, dupã cum
cunoaºtem, pe un discurs ideatic specific, care se
obiectiveazã într-un fundament pedagogic. Deºi este încã
în constituire, paradigma postmodernã în educaþie
formuleazã unul dintre cele mai esenþiale obiective ale
domeniului  dezvoltarea umanitãþii în fiinþa umanã. În
felul acesta, orientarea spre umanitate implicã
transformãri relevante în sistemul de valori,
producîndu-se re/valorizarea dimensiunii subiective a
actului educaþional [E. Pãun, p. 19]. Fiind o paradigmã
umanistã, ea introduce o perspectivã totalã ºi
integralizatoare asupra elevului ca subiect al educaþiei.
Elevul, în aceastã vizualizare, nu este pur ºi simplu, ci
devine, se aflã într-un permanent proces de devenire,
de constituire a statutului sãu ºi de formare a
competenþelor necesare lui ca fiinþã umanã. Elevul
participã la procesualizarea valorii umane în propria
persoanã ºi aceasta este ideea fundamentalã a formãrii
sale pentru viaþã, care, evident, presupune selectarea din
ansamblul cultural a elementelor ce contribuie în cea mai
mare mãsurã la atingerea valorilor educaþiei. Accentuarea
subiectivitãþii permite fiecãrui elev sã-ºi ia în sarcinã
personalitatea proprie, în unicitatea ºi integralitatea sa,
sã se accepte pe sine, fiind conºtient de faptul cã anume
aici va gãsi un punct de reper pentru viaþã. În promovarea
valorilor înalte  gustul, judecata, admiraþia, iubirea,
sensibilitatea, libertatea etc. profesorul devine ecoul
subiectului, încercînd sã re/formuleze ceea ce exprimã

mesajul acestuia în totalitatea sa ºi orientîndu-l spre
achiziþionarea cunoºtinþelor în manierã experienþialã,
auto-apropriantã [L. Bârlogeanu, p. 41].
Pornind de la ideile expuse mai sus, vom încerca sã
dezvãluim esenþa educaþiei postmoderne ºi rolul ei în
formarea elevului pentru viaþã din douã perspective.
Prima, printr-o exemplificare-metaforã, simplã ºi foarte
accesibilã, a doua printr-o prezentare geometricã, la fel
de clarã ºi relevantã în scopul pe care ni l-am propus.
Esenþial pentru elev este de a trãi integral. Pentru
aceasta este nevoie de a-i dezvolta capacitatea de a privi
ºi de a fi atent la ceea ce vede. Astfel, îl vom învãþa sã
priveascã ºi sã vadã copacul: copacul în care cîntã
pãsãrile, cerul limpede deasupra lui, niºte dealuri mai
îndepãrtare, lumina ºi culorile, adicã sã vadã copacul în
relaþie cu cele din jur; vom învãþa elevul sã vadã copacul
ca un copac: lumina de pe frunze, vîntul jucîndu-se cu
frunzele ºi adierea uºoarã, forma ºi ramurile lui, mãrimea-i
în raport cu alþi copaci, calitatea luminii care pãtrunde
printre crengi, trunchiul ºi chiar rãdãcinile care nu se vãd,
adicã sã priveascã copacul ca totalitate ºi sã vadã
întreaga-i frumuseþe; mai învãþãm elevul sã vadã copacul
bãtut de vînt ºi acelaºi copac pe înserate, cînd este liniºtit,
adicã învãþãm elevul sã aibã un sentiment extraordinar
pentru copac, pentru viaþã. Toate acestea implicã vederea
fãrã limitarea gîndirii.
Dacã operãm cu un instrument disponibil de a da o
formã educaþiei postmoderne, aceasta ar fi, în opinia
noastrã, una hexagonalã. Problemele umane sînt foarte
complexe. Pentru a le înþelege este nevoie de multã rãbdare ºi pãtrundere: este de cea mai mare importanþã ca noi,
în calitate de educatori, sã le înþelegem ºi sã le rezolvãm
ºi pentru noi înºine. Acest hexagon îmbinã aspectele cele
mai semnificative ale educaþiei pentru viaþã ºi în viaþã,
deoarece valorile actuale, înþelegerea a ceea ce este el
importã pentru elev mai mult decît ideea educatorului
despre cum ar trebuie sã fie. În educaþie nu trebuie sã
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primeze ceea ce ar trebuie sã fie elevul, adicã sã nu-l privim
prin ecranul a ceea ce ne închipuim noi cã ar trebuie sã fie,
ci sã-l privim ºi sã-l înþelegem direct, cu toate complexitãþile
sale. Viaþa nu poate fi închisã într-un cadru, iar copilul nu
trebuie instruit dupã un cod, deoarece aceasta înseamnã
a-l încuraja sã se conformeze, ceea ce naºte fricã ºi produce
în el un conflict veºnic între ceea ce este ºi ceea ce ar
trebuie sã fie. Copilul prezent va fi cu mult mai important
decît unul posibil. Viaþa este nu numai ceea ce-i spune tata
sau mama, societatea, profesorul, vecinul, politicianul etc.
Viaþa este constituitã din diverse influenþe  economice,
sociale, climatice, informative, politice, de lecturã etc., care
converg în elev ºi el descoperã viaþa, cercetînd-o din nou.
ªi poate trãi viaþa înþelegînd aceste influenþe, iar prin
înþelegerea lor descoperã modul sãu de a gîndi ºi a trãi. ªi
atunci nu mai întreabã: Cum trebuie sã-mi trãiesc viaþa?.
Atunci este viaþa, atunci el trãieºte.
Am numit aceastã figurã Hexagonul educaþiei în
viaþã ºi pentru viaþã:
LIBERTATEA

INTELIGENÞA

SENSIBILITATEA

REFLECÞIA

ATENÞIA

INTEGRALITATEA

Libertatea. Libertatea se iveºte atunci cînd este perceput procesul eului, al elevului-subiect care îndurã
experienþa. Doar atunci cînd eul, cu reacþiile sale acumulate, nu mai este subiectul care îndurã experienþa, experienþa
capãtã semnificaþie diferitã ºi devine creaþie. Libertatea nuºi croieºte niciodatã drum prin constrîngeri, prin împotriviri.
Ea nu este un scop, un obiectiv de atins: libertatea este la
început, nu la sfîrºit. Nu poate exista un compromis cu
libertatea; o libertate nu poate fi parþialã. Cînd copilul este
lãuntric în stare de dependenþã, el devine conformist,
imitator, însã importanþã are ceea ce gîndeºte elevul singur,
nu ceea ce ar vrea sã-l facã sã gîndeascã un altul.
Libertatea nu existã fãrã ordine; dacã se disciplineazã
prin observare, prin ascultare, fiind respectuos ºi chibzuit,
prin aceasta vine ordinea ºi, respectiv, libertatea. Libertatea
este una dintre cele mai urgente probleme ale educaþiei ºi
cere sã fie gînditã cu mult mai mult decît geografia, istoria
sau matematicile. Dacã pasãrea nu este liberã, ea nu poate
zbura. Dacã nu sînt liberi, elevii nu pot înflori, nu pot fi buni.
A fi liber interior este unul dintre cele mai sublime lucruri.
Dacã nu sîntem preocupaþi numai de noi înºine,
sîntem cu adevãrat o fiinþã omeneascã liberã. Putem privi
cerul, apele, pãsãrile, florile cu o minte proaspãtã ºi cu
un sentiment de mare afecþiune.

Inteligenþa. Funcþia educaþiei este de a crea fiinþe
umane unitare, deci inteligente. Inteligenþa nu este
capacitatea de a înmagazina informaþii, ea nu constã în
rãspunsuri strãlucite ºi nici în afirmaþii negative. Nu este
nevoie sã înãlþãm examenele la rangul de criteriu al
inteligenþei, sã cultivãm minþi iscusite care ocolesc
problemele vitale. Inteligenþa este capacitatea de a
percepe esenþialul. Educaþia postmodernã înseamnã a
trezi aceastã capacitate în sine ºi în alþii. Prin urmare,
educaþia trebuie sã cultive capacitatea elevilor de a se
percepe pe ei înºiºi, nu doar sã ofere prilejuri pentru
exprimarea personalitãþii. Inteligenþa constã în a te
înþelege, a te depãºi ºi a merge dincolo de tine însuþi.
Adevãrata educaþie ajutã copilul sã fie conºtient de sine,
sã discearnã fãrã ajutorul altuia ceea ce este trecãtor
de ceea ce este important. Inteligenþa se naºte numai prin
unificarea minþii ºi a inimii în acþiunea zilnicã. Dezvoltarea
intelectului constã în a dobîndi o capacitate sau
cunoºtinþe, intelectul este gîndirea funcþionînd
independent de emoþie, în timp ce inteligenþa reprezintã
capacitatea de a simþi precum ºi de a raþiona. Cunoaºterea
nu este înþelepciune, ea nu este compatibilã cu inteligenþa.
Sensibilitatea. Este foarte important sã începi ziua cu
un gînd frumos. Dragostea pentru copil conþine în mod
potenþial toatã educaþia. Dar, din pãcate, mulþi oameni
nu-ºi iubesc copiii; ei au doar ambiþii pentru copiii lor,
ceea ce înseamnã, de fapt, cã au ambiþii pentru ei înºiºi.
Cooperarea între elev ºi profesor este imposibilã fãrã o
afecþiune reciprocã ºi respect mutual. Cultivarea respectului
pentru altul ºi a sensibilitãþii constituie un element esenþial
al educaþiei, dar dacã profesorul nu posedã aceastã calitate,
nu-ºi poate ajuta elevii sã ajungã la o viaþã integralã.
Dacã elevul nu poate vedea o burã de ploaie, o ploaie
trecãtoare, cu nori negri sau cu nori plini de luminã, cu
nori ca niºte pene zburãtoare, cu nori mari, grei, dacã el
nu poate contempla aceastã priveliºte ºi nu poate simþi
aceastã frumuseþe, atunci el este insensibil. Elevul
sensibil poate aprecia cu adevãrat frumuseþea, poate sã
se bucure de ceea ce vede ºi sã se identifice cu ceea ce
vede. El însã nu va fi în stare de aºa ceva, dacã îl învãþãm
sã fie preocupat numai de carierã, de putere, de bani.
Aceasta este numai o parte a vieþii ºi a te preocupa doar
de o parte a vieþii înseamnã a fi insensibil.
Sentimentul grijii este începutul sensibilitãþii. Cu cît
mai multã grijã manifestã elevul pentru alþii, cu atît devine
mai sensibil. Dacã are acest sentiment ºi manifestã
blîndeþe, bunãtate, generozitate, atunci conduita lui este
dictatã de respectivul sentiment ºi nu este dependentã
de împrejurãri, de mediu sau de oameni.
Sensibilitatea se deosebeºte de senzaþie. Senzaþia lasã
urme, dacã este plãcutã ºi mintea cautã sã revinã la ea,
gîndind la plãcerile lumii. Sensibilitatea priveºte florile ºi
se bucurã, urmãtoarea datã le priveºte ca ºi cum le-ar
vedea întîia oarã. În acest caz, mintea se curãþã neîncetat
de plãcere. Sensibilitatea este inteligenþã, ea nu vine din
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cãrþi. Dacã profesorul predã matematica patruzeci de ani,
dar nu învaþã elevul sã priveascã florile, cerul albastru,
atunci el formeazã un elev insensibil. Dacã elevul nu este
liber sã se bucure de matematicã, sã-i dea inima, el nu o
poate studia în mod potrivit. Nu întîi una ºi apoi cealaltã.
Ambele deodatã. Abordãrile actuale în educaþie pledeazã
pentru o matematicã umanizatã, numitã de cãtre U.D
Ambrosio etnomatematicã.
Reflecþia. Pentru a întrona o educaþie adevãratã,
trebuie sã înþelegem semnificaþia vieþii în întregul ei, iar
pentru aceasta este nevoie sã gîndim, sã reflectãm în
spiritul adevãrului. A avea o minte deschisã este mai
important decît a învãþa. Elevul poate sã-ºi deschidã
mintea nu îndopînd-o cu informaþii, ci fiind conºtient de
gîndurile ºi sentimentele sale, examinîndu-se cu atenþie
ºi percepînd influenþele din exterior ºi straturile
profunde ale fiinþei sale.
Atunci cînd reflecteazã, elevul nu întreabã
Spuneþi-mi cum sã fac.... El pur ºi simplu face. Atunci
cînd omul vede un ºarpe, nu întreabã cum sã fugã de el,
ci fuge. ªi dacã face, elevul nu mai pune întrebãri.
Existã diferenþe între dobîndirea cunoaºterii ºi
învãþare. Dobîndirea cunoaºterii presupune acumularea
de informaþii, înmagazinarea lor ºi oferirea de rãspunsuri.
Dacã mintea elevului este capabilã de a învãþa, atunci ea
este capabilã de mai mult decît a dobîndi cunoaºterea.
Învãþarea se produce dacã mintea copilului este
proaspãtã ºi el nu spune Eu ºtiu, el învaþã. Atunci cînd
cunoaºterea capãtã toatã importanþa, înceteazã învãþarea.
Învãþarea nu este un proces de adãugare, ci un proces
activ, continuu, fãrã limitã.
Educaþia înseamnã a ajuta elevul sã înþeleagã problemele pe mãsurã ce apar, iar aceasta cere o minte ascuþitã,
o minte care reacþioneazã. Pentru a descoperi, elevul trebuie sã gîndeascã; el nu poate judeca dacã are deja o pãrere, o prejudecatã, dacã mintea lui a ajuns deja la o concluzie; el nu are nevoie de o minte care crede, care urmeazã
pur ºi simplu o autoritate. Educaþia bunã este aceea care
ajutã elevul sã descopere ce îi este drag sã facã, din toatã
inima, ceva în care îºi pune ºi mintea, ºi inima.
Profesorii se ocupã în special de rezultate, mai puþin
de minte. De exemplu, sãmînþa unui stejar nu poate
nicicînd sã dea naºtere unui molid. Putem spune: Eu nu
ºtiu din ce sãmînþã mã trag, dar vreau sã devin un molid,
sau un frasin, sau un stejar.
Atenþia. Cînd copilul examineazã cu atenþie, el vede
lucrurile mult mai limpede. Însã atenþia este ceva deosebit
de concentrare. Cînd elevul se concentreazã, el nu vede
totul, iar cînd este atent, vede foarte multe. Dacã mintea ºi
inima sînt în altã parte, el nu poate asculta cum cîntã o pasãre.
Pentru a o asculta, el trebuie sã fie foarte atent. Ce înseamnã
aceasta? Atenþia înseamnã a fi o parte a acelei pãsãri.
Cum învãþãm elevul sã ºtie ce este? Atunci cînd omul
se priveºte în oglindã pentru prima datã spune: Acesta
sînt eu. Apoi, dupã un timp oarecare sau periodic,

privindu-se, se vede pe sine. Astfel începe sã-ºi cunoascã
chipul. Dar cum poate sã se cunoascã ca om? Privindu-se
în oglinda lucrurilor pe care le face, a gîndurilor pe care le
gîndeºte, a sentimentelor pe care le simte. Oglinda cunoaºterii de sine este simþirea, fãptuirea, gîndirea. Elevul trebuie
învãþat sã fie liniºtit ºi atent. Atent la zgomote, la faptul cã
cineva tuºeºte, cã cineva se îndepãrteazã. El trebuie sã
asculte atît lucrurile din afara sa cît ºi ceea ce se petrece în
mintea lui. ªi atunci va vedea singur cã în aceastã liniºte
zgomotul dinafarã ºi zgomotul dinãuntru sînt identice.
Elevul ar trebui învãþat sã nu ducã o viaþã automatã,
adicã sã nu facã ceva numai pentru cã i se spune sã facã
acel lucru, ci sã-l facã cu prospeþime, cu vigoare, învãþînd.
Dar nu poate învãþa, dacã nu este atent.
Integralitatea. Elevul este alcãtuit din entitãþi diferite,
pe care educaþia trebuie sã le integreze, altfel viaþa devine
o succesiune de conflicte ºi dureri. Întregul însã nu poate
fi înþeles prin mijlocirea pãrþilor. Educaþia ar trebui sã ajute
elevii sã-ºi gãseascã vocaþia ºi rãspunsurile pe care le cautã.
A instrui un copil înseamnã a-l ajuta sã înþeleagã libertatea
ºi integralitatea, sã devinã simplu în viaþa lui interioarã
ºi în nevoile sale exterioare. Dacã profesorul într-adevãr
îl susþine pe elev sã-ºi realizeze unificarea, el nu poate da
importanþã doar unui aspect particular al existenþei.
Elevul trebuie sã înveþe reflexiv, deoarece, învãþînd
prin el însuºi despre el însuºi, nu va fi niciodatã o fiinþã
de mîna a doua, nu va fi învãþat ceea ce nu vede el însuºi
limpede. Prin aceastã învãþare vine înþelepciunea. Sarcina
este de a-l înzestra elevul astfel încît sã poatã funcþiona
cu claritate ºi competenþã în lumea modernã, de a i se crea
un mediu în care sã se poatã dezvolta pe deplin ca fiinþã
umanã integrã.
Întrucît se discutã mult despre necesitatea sau
nonnecesitatea educaþiei sexuale în ºcoalã, pornind de la
ideile anterioare, putem menþiona cã actualmente elevii sînt
înfometaþi emoþional, sub aspect intelectual sînt repetitivi,
social ºi economic sînt dependenþi ºi dominaþi. Ei nu se
simt fericiþi, liberi în gîndurile ºi acþiunile zilnice, nu se aflã
într-o stare creatoare. În aceastã situaþie, experienþa sexualã
devine o ieºire liberã, pe care o cautã mereu, deoarece
oferã momentan acea stare de fericire ce însoþeºte uitarea
de sine. Problema trebuie privitã nu doar sub aspect sexual,
ci ºi prin prisma dorinþei de a captura din nou o stare de
fericire imaginarã. De fapt, elevii cautã acea uitare de sine,
acea identificare cu ceva în care se pot pierde complet. Cînd
încearcã sã fugã de eul sãu, cãile de evadare capãtã o foarte
mare importanþã ºi devin probleme dureroase. Cîtã vreme
profesorii nu cerceteazã ºi nu înþeleg piedicile ce se opun
vieþii creatoare, ei nu vor putea rezolva respectiva
problemã. Numai observînd inima ºi mintea elevului cu
atenþie, profesorul îl va putea ajuta. Elevul nu este o maºinã
ce poate fi datã la reparat unor specialiºti. El este rezultatul
unui lung ºir de influenþe ºi evenimente.
Prin urmare, problema educaþiei în viziune postmodernã este ca la absolvirea ºcolii, copilul sã fie bine

HEXAGONUL EDUCAÞIEI POSTMODERNE

15

Didactica Pro..., Nr.2-3(36-37) anul 2006

EX CATHEDRA

EX CATHEDRA

întemeiat pe bunãtate, atît în afarã cît ºi înãutru, ºi sã aibã
cultura competenþei în tot ce întreprinde.
În loc de concluzii
Putem afirma deci cã educaþia postmodernã trebuie
sã se ocupe de totalitatea vieþii, ºi nu de rãspunsurile
momentane la provocãrile de moment. Dacã rãspundem
la provocãrile imediatului, acest imediat se va repeta
neîncetat în diferite feluri. Este un mod de a vedea viaþa.
Numai atunci cînd formãm elevului capacitatea unei viziuni
totale, profunde, largi asupra vieþii, cînd producem o
ordine interioarã, putem rãspunde unor lucruri imediate.
El trebuie sã aibã verticalitatea viziunii integre asupra
vieþii, ca în aceastã bazã sã putem rezolva problemele
imediatului. Trebuie sã existe o abordare care sã permitã
o înþelegere totalã, o simþire totalã, cu care elevul sã se
apropie de fiecare problemã. Sau elevul ar trebui sã aibã
simþirea, semnificaþia, frumuseþea copacului întreg, ca
apoi sã priveascã ramura.

Notã: La baza vizualizãrii educaþiei postmoderne au
fost puse un ºir de idei ale lui J.Krishnamurti.
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Profesorul, recompensele ºi
relaþiile personale
There are domineering, obsessed with power educators.
Skillfully, with talent and ambition, they create and develop in
their disciples dependence and a certain kind of spell.
They are able to transform their pupils or students
dependence into gratitude. Feeling grateful for these teachers,
they become means of a qualitative and quantitative empire
of a personal relations. Because of their selfishness and
Gabriel ALBU
contempt, such educators cannot give without trying, sooner
Universitatea Petrol-Gaze, Ploieºti
or later, to take advantage of their pupils. They dont love, as
love needs no conditions, no rewards. It is like a river flowing into the children and pupilssoul.

Chiar dacã sîntem convinºi cã cel mai important lucru în educaþie este formarea omului liber, pare cã în mod practic
el nu este chiar atît de uºor realizat. Ne confruntãm la tot pasul cu profunde ºi complexe stereotipuri instituþionale, cu
inerþii ºi automatisme comportamentale, creºtem ºi trãim într-o culturã care ne educã sã tînjim dupã recompensã. Drept
urmare, subliniazã M. B. Rosenberg, ca adulþi, ajungem sã credem cã viaþa constã în a face lucruri pentru a obþine o
recompensã (2005, p. 179). În felul acesta, devenim dependenþi de zîmbete, bãtãi de încurajare pe umãr ºi judecãþi
verbale prin care ceilalþi ne apreciazã drept «om bun», «pãrinte bun», «bun cetãþean», «bun profesionist», «prieten
bun» etc.. Ajungem astfel sã facem ceea ce facem pentru a-i determina pe oameni sã ne placã ºi sã evitãm lucruri
care i-ar putea face sã ne antipatizeze sau sã ne pedepseascã (pp. 179-180). Mi se pare tragic  precizeazã, în acest
context, M. B. Rosenberg  sã depunem atîta efort pentru a cumpãra iubire (ºi bunãvoinþã  n.n.) ºi sã considerãm cã
trebuie sã ne negãm nevoile ºi sã facem totul pentru ceilalþi, pentru a fi simpatizaþi (p. 180).
Facem multe lucruri ºi multe alegeri pentru a intra în graþiile celorlalþi, pentru a nu-i deranja, dar ºi pentru a evita 
atît cît depinde de noi  sentimentul de vinovãþie. Este, cum ºtim, un simþãmînt greu de suportat ºi atunci cãutãm sãl ocolim, chiar cu preþul renunþãrii la exprimarea fireascã de sine.
Aºadar, starea de dependenþã ne pîndeºte mereu ºi ne poate domina oricînd. Putem rãmîne, fãrã sã ne dãm seama,
la discreþia celor care acordã (ºi distribuie) recompensele, aprecierile sau îºi formuleazã nemulþumirile/insatisfacþiile
faþã de opþiunile, deciziile ºi actele noastre. Cultivîndu-ne astfel dependenþa emoþionalã faþã de ei, partenerii noºtri
ne pot folosi  ori de cîte ori este nevoie  în scopul realizãrii propriilor interese.
Decurge, prin urmare, cã ar fi preferabil sã putem trãi (pe cît putem) fãrã aºteptãri, aprobãri, premieri sau sancþiuni din
partea celorlalþi. Altfel spus, sã fim motivaþi nu atît pentru a evita pedeapsa sau pentru a obþine recompensa, nu pentru
a evita sentimentul de vinovãþie sau cel de ruºine, ci pentru ceva mai profund: pentru a îmbogãþi ºi înfrumuseþa viaþa.
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Sã facem alegeri motivate doar de dorinþa de a contribui
la viaþã, ºi nu de fricã, vinã, ruºine, datorie sau obligaþie,
precizeazã M. B. Rosenberg (2005, p. 176). Autorul
considerã: Recunoaºterea faptului cã am ales sã ne punem
forþa în slujba vieþii ºi am fãcut-o cu succes ne oferã o
bucurie autenticã, un prilej de mulþumire sufleteascã pe
care aprobarea celorlalþi nu ni-l poate oferi (2005, p. 180).
Important este sã fim noi ºi sã participãm cu toatã
dãruirea la sãnãtatea relaþiilor noastre. Cît priveºte ceea
ce cred ceilalþi despre noi (ºi cum ne vãd ei) este în
totalitate pãrerea lor. Ei nu se raporteazã la noi, ci la
imaginea pe care o au despre noi. Iar noi înþelegem din ce
în ce mai bine cã nu sîntem o imagine (ºi nu imaginea lor).
În cea mai mare mãsurã, ceilalþi sînt responsabili pentru
felul cum ne percep. Ne acceptã, ne resping, îºi formuleazã
anticipãri pentru ceea ce vãd ei cã sîntem. Dar noi avem
lucruri mai bune de fãcut; între ele, sã ajungem sã nu mai
depindem emoþional de cei din jur (A. Nuþã, 2004, p. 126).
Cu toate acestea, este uimitor faptul cã (foarte) mulþi
oameni solicitã celor din anturaj (pe care-i percep ca fiind
mai înzestraþi, mai îndreptãþiþi sã le ofere metode, abordãri,
concluzii, soluþii) sã le aprecieze, sancþioneze sau
evalueze opþiunile, deciziile, acþiunile. În felul acesta, ei
acceptã starea de stimulare, accentuare sau de perpetuare
a dependenþei. Desigur, dependenþa lor apare ºi se
dezvolþã faþã de o persoanã care a ºtiut sã le cîºtige
încrederea. Ei sînt convinºi cã aceasta le cunoaºte ºi le
serveºte interesele, cã i-a preluat în proiectul ei de viaþã
ºi cã va þine seama ºi de existenþa/aspiraþiile lor atunci
cînd (va) decide asupra obiectivelor acþiunilor sale.
Aºadar, (foarte) mulþi oameni, preferînd dependenþa,
îºi restrîng (sau chiar anuleazã) autonomia ºi asertivitatea,
creºterea ºi afirmarea de sine (nesigurã ºi riscantã pînã la
urmã...) în raport cu persoana în care, de bunãvoie, au
investit încredere.
O asemenea situaþie putem întîlni ºi în educaþie. În acest
sens, în loc sã le dezvolte ca persoane umane demne de
ele însele, mulþi profesori se vor profesori pentru a crea,
dezvolta ºi/sau accentua la elevii lor o stare de dependenþã.
Pentru acest gen de educatori, principalul semn al puterii
ºi importanþei lor în raport cu viaþa fiecãrui elev este
momentul în care au reuºit sã punã în miºcare aceastã
mult doritã stare. Copiii, adolescenþii, tinerii sînt mustraþi,
pedepsiþi sau recompensaþi, premiaþi tocmai pentru a li se
dezvolta ºi întãri o atare stare ºi un atare comportament.
Aceºti profesori se simt profesori atunci cînd le-au
implantat indubitabil elevilor starea psihologicã de
dependenþã. Ei se simt în siguranþã atunci cînd nu se mai
îndoiesc de faptul cã elevii sînt dependenþi de ei (ºi, în
consecinþã, cã le sînt recunoscãtori ºi îndatoraþi). Li se
confirmã, spre deplina lor trufie, valoarea în propriii lor ochi.
Acest tip de profesori reprezintã tipul dominator,
vanitos. Prin urmare, apar ºi se manifestã nefericite, dar
deloc surprinzãtoare situaþii, cînd educaþia intrã  uneori 
pe mîna omului dominator (sau cînd educaþia, probabil,

trezeºte în unii oameni  mai devreme sau mai tîrziu 
adormite sau neºtiute tendinþe de dominaþie). Sînt oameni
laºi, oportuniºti, dar inteligenþi ºi prudenþi, cu har în a
seduce ºi a ademeni pe cei neformaþi, dar doritori sã se
formeze, pe cei nesiguri, dar doritori sã fie remarcaþi/
apreciaþi/lãudaþi/menþionaþi. Sub masca educatorului
binevoitor, atent, disponibil se (poate) ascunde 
ipocrit  omul posedat de putere, lipsit de un veritabil
dialog interior (în care ar intra  într-o rapidã ºi sumarã
enumerare  îndoiala de sine, grija faþã de aproape,
ezitarea, empatia, autocritica punctualã etc.).
Între altele, dar cu abilitate, el nu ezitã sã foloseascã
vina ca modalitate de a-i controla pe ceilalþi, fie cã este
vorba despre elevi, colegi sau pãrinþi. Cum ºtim,
inocularea unui sentiment de vinovãþie constituie una
dintre cele mai uzuale metode de exercitare a puterii
(D. Ruºti, 2005, p. 10).
Existã, prin urmare, aceastã categorie de profesori
care ºtiu sã domine, sã manevreze elevii prin modul cum
ºtiu sã-i învãluie, sã-i flateze, sã amestece subtil
încurajarea, nemulþumirea, surprinderea, gluma, ironia,
umorul cu interesul propriu, mereu viu ºi mereu de
neînlocuit, reperul de fond al tuturor atribuirilor,
semnificãrilor ºi comportamentelor. Pare un joc plãcut, la
rãscrucea simpatiilor reciproce, care  pînã la urmã 
ascunde un interes precis ºi un spirit decis. Jocul
camufleazã adevãratele intenþii prin afiºata grijã pentru
trebuinþele elevului, un joc în/prin care profesorul
profitã nestingherit de naivitatea ºi credulitatea acestuia.
Este, am spune, imaginea de paznic de noapte a
acestui neegalat profesor, care  în fapt ºi cu tenacitate 
nu urmãreºte decît sã domine, sã dispunã, sã-i menþinã
într-o cît mai activã ºi cît mai îndelungatã stare de
dependenþã (ºi, prin urmare, de recunoºtinþã) pe cei pe
care-i ridicã, îi susþine, îi ajutã, le vrea binele etc.
Existã, în cazul acestor oameni, o profundã ºi nepotolitã
nevoie de a avea în jurul lor cît mai multe persoane
dependente ºi nesigure (confirmîndu-ºi, dacã mai era
cazul, cît de valoros ºi de necesar este într-o lume fãrã
iniþiativã ºi fãrã originalitate...).
În aceastã ipostazã, avem de-a face cu un talent
formidabil de a crea ºi a multiplica oameni dependenþi.
Folosind sistematic un atractiv ºi abil sistem de recompense ºi pedepse, susþineri ºi retrageri de susþineri, propuneri ºi anulãri de propuneri, elevul nici nu-ºi dã seama cã
sub aparenta dãruire ºi invocatul interes pentru afirmarea
lui, profesorul l-a transformat, de fapt, într-un supus, întro funcþie a cãrei valoare este cea pe care i-o dã  pur ºi
simplu  educatorul: nimic mai puþin, dar nimic mai mult.
De cealaltã parte, pare cã existã elevi care au nevoie de
educatori (care se vãd conducãtori) nu pentru a le dezvolta
autonomia, libertatea, felul de a se exprima, dorinþa ºi
abilitatea de a se cunoaºte mai bine, de a-ºi crea o identitate,
ci pentru a le aplica un sistem relativ de recompense,
premieri sau pedepse, penalizãri. Ei se vor evaluaþi, vor sã

PROFESORUL, RECOMPENSELE ªI RELAÞIILE PERSONALE

17

Didactica Pro..., Nr.2-3(36-37) anul 2006

EX CATHEDRA

EX CATHEDRA

ºtie pãrerea profesorului pentru a afla ce valoare au opþiunea
ºi decizia lor, cine sînt ºi ce înseamnã pentru lumea în care
trãiesc. Izvorul iniþiativelor ºi al angajãrilor nu se aflã în ei,
ci vine de la cineva din afarã (de care depind sau ajung sã
depindã); în particular, el vine de la acest înverºunat
educator, cu setea de a(-ºi) crea (ºi de a avea) fideli, supuºi,
oameni care nu ºtiu decît sã execute, care nu comenteazã;
ºi toate în schimbul bunãvoinþei ºi sprijinului acestuia.
Cum se vede, nu putem exclude dintre educatori, în
general, ºi dintre educatorii de talent, în special,
educatorii egoiºti, dominatori, severi, concilianþi doar
cînd satisfacerea intereselor lor este în siguranþã. Sînt
educatorii care au fãcut din dominaþie un scop în sine ºi
o artã subtilã de a-i folosi pe alþii. În prezenþa lor, elevii/
discipolii sînt prinºi ca într-o vrajã, plãcut învãluiþi ºi
copleºiþi, gata sã rãspundã la cerinþele profesorului lor.
Prin urmare, a fi educator este, poate, cea mai potrivitã
profesie  folositã pervers  pentru a forma oameni la
picioarele noastre, supuºi de bunãvoie. Este meºteºugul
prin care îi putem reduce (venind chiar în întîmpinarea
noastrã) la niºte simple pãpuºi inteligente, la niºte entitãþi
docile, în numele admiraþiei, carismei mentorului lor,
asiguraþi cã acesta le supravegheazã viaþa, cã le apãrã,
susþine sau satisface interesele, cã nu-i lasã sã greºeascã
sau sã se expunã eºecului. În cazul acestui tip de
educator poate fi vorba de o extraordinarã capacitate de
a-i folosi pe cei pe care îi educã, de a-i educa (ºi forma)
pentru el, în a-l susþine ºi sluji pe el, mimînd ataºamentul
faþã de ei (atît cît nu-i afecteazã propriile proiecte ºi
motivaþii personale). Este un mod de a-ºi satisface starea
de nesiguranþã ºi nevoia de putere, de a-ºi asigura
prosperitatea punîndu-i pe ceilalþi în slujba lui.
Educatorul dominator ºi egoist, dar inteligent ºi
seducãtor, ºtie cã dependenþa elevului se prelungeºte 
în cele mai frecvente cazuri  în recunoºtinþa lui. El ºtie
ºi poate sã creeze/dezvolte un sistem de recunoºtinþe din
partea elevilor/discipolilor, pe care, dupã aceea, îl va
valorifica ºi manipula foarte abil printr-un sistem de relaþii.
Educatorul ºtie cum sã se serveascã de recunoºtinþa
elevului sãu. El, elevul, este fãcut sã simtã, sã-ºi
aminteascã/reaminteascã cã este dator  ori de cîte ori i
se cere  sã se revanºeze, conform principiului
psihologic al reciprocitãþii (în detaliu ºi cu rafinament
analizat de R.B. Cialdini) faþã de profesorul sãu. ªi atunci,
în numele fireºtii revanºe, elevul nu poate rãmîne
indiferent cînd profesorul îi cere o favoare.
Prin urmare, un anumit fel de profesor poate acþiona
cu gîndul la posibila ºi legitima revanºã a elevilor lui
(ºi/sau a pãrinþilor acestora) în momentul în care o anumitã
împrejurare o cere. În aºa fel, el nu se va ocupa în mod
deosebit de creºterea ºi formarea elevilor (care devin
mijlocul), ci de creºterea (cantitativã ºi calitativã) a
1

imperiului relaþiilor sale (care devine scopul ultim al
activitãþii sale).1
Pe scurt, ne aflãm înãuntrul unei concepþii referitoare
la relaþiile umane vãzute ca tãrîm al recompenselor; este
viziunea oamenilor care creeazã dependenþa pentru a fi
recompensaþi ºi care recompenseazã pretinzînd ulterioare
ºi justificate recompense.
Dar educaþia nu se face cu gîndul  în primul rînd  la
recompense. Esenþa educaþiei nu constã în recompense.
Iar profesorul care  autoadulîndu-se  dispreþuieºte, nu
poate duce la împlinire actul educativ. Elevii sînt
importanþi prin ei înºiºi, iar nu pentru a-l servi pe profesorul
dispreþuitor, în ambiþiile ºi visele sale (de putere). Cel care
nu dã decît pentru a i se da, care nu dã decît la schimb ºi
niciodatã pentru a ieºi în pierdere, care nu dã nimic gratuit
(decît ceea ce nu-l intereseazã, dar de care  cine ºtie! 
ar putea profita ulterior), cel care nu este mãrinimos nu
poate face pe deplin educaþie.
Nu poate reuºi decît profesorul care iubeºte.
Acolo unde existã iubirea adevãratã, solidã, vie, nu
existã teamã ºi dispreþ. Iubirea realã oferã libertate,
deoarece este o expresie nu a necesitãþii, ci a dãruirii,
scrie A. Nuþã (2004, p. 69). Iubirea este profundul fiinþei
noastre ºi se manifestã într-un singur caz: atunci cînd noi
înºine am înflorit (A. Nuþã, 2004). Ea nu apare ºi nu existã
în orice condiþii. În orice suflet iubirea adevãratã  scrie
autorul Ghidului iluminãrii pentru leneºi  existã în
condiþii de abundenþã (2004, p. 67). În noi existã atît de
multã dragoste, încît este vital sã o împãrtãºim cu cineva.
Nu punem nici o condiþie  deci nu o legãm de pedepse
sau de recompense, deoarece nu avem nevoie de nici o
condiþie. Ea este ca ºi cum am fi un izvor. Tot ce putem
face este sã curgem. Iar apa noastrã îºi va croi singurã
malurile în sufletele celor cãrora ne dãruim, cu deosebire
în sufletele copiilor ºi ale elevilor noºtri (A. Nuþã, 2004,
p. 67). Pe scurt, educatorul este pentru a se dãrui ºi nu
pentru a profita; elevii nu sînt mijloacele, ci scopul tuturor
investiþiilor noastre sufleteºti.
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Nu mai vorbim de faptul cã elevii înºiºi (ºi/sau pãrinþii lor) vor sã se bucure cît mai mult de favorurile, avantajele, influenþa
ºi puterea profesorului lor, sã îi intre în graþii pentru a-ºi atinge sau proteja interesele proprii.
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Empatia între inteligenþã
ºi înþelepciune

Universitatea de Stat din Moldova

Existenþa în societate þine de disponibilitatea fiecãrui
individ de a înþelege ºi interpreta corect intenþiile, perspectivele, opiniile, starea afectivã ºi chiar mintalã a celuilalt.
Integrarea în viaþa socialã presupune atît inteligenþã,
creativitate cît ºi capacitate empaticã.
Empatia constituie un instrument extrem de eficient
în abordarea corectã din punct de vedere social ºi emoþional a relaþiilor sentimentale, familiale ºi de serviciu.
Respectivul fenomen a fost tratat teoretic ºi experimental
din mai multe perspective: esteticã, filozoficã, psihologicã, sociologicã ºi interdisciplinarã (a psihoesteticii
experimentale, a psihologiei clinice, a psihologiei sociale
ºi a psihologiei pedagogice), în ultimele douã decenii
bucurîndu-se de atenþie sporitã din partea psihologilor
sociali datoritã legãturilor puternice dintre empatie,
comportamentul prosocial ºi competenþa socialã.
1. CONCEPTUL DE EMPATIE

Primele preocupãri privind acest fenomen psihic le
întîlnim la filozoful german Th. Lipps care, la începutul
secolului XX, utilizeazã termenul Einfuhlung în accepþia
a se simþi pe sine în ceva cu referire în special la
procesul imitaþiei motorii, concept pe care îl aplicã în
domeniul esteticii ºi în înþelegerea persoanelor (G. Allport,
1981).
În literatura psihologicã definiþiile empatiei converg
spre perceperea ei ca:
• abilitate de prezicere, de recunoaºtere a dispoziþiilor psihologice ale unei persoane
(J. P. Guilford, 1959);
• aptitudinea de a sesiza mentalitatea altuia, sentimentele, dorinþele, opiniile sale ori, ºi mai concret,
a preciza conduitele sale (J. Maisonneuve, 1966);
• percepere a cadrului intern de referinþã al altuia
cu toate componentele sale emoþionale ca ºi cum
ai fi cealaltã persoanã, dar fãrã a pierde condiþia
de ca ºi cum (C. Rogers, G.M. Kinget, 1971);
• un construct multidimensional în care se
coroboreazã aspectul cognitiv predictiv de
percepere a perspectivei altuia, reactivitatea

2. PROCESUL EMPATIC SAU MECANISMUL DE
PRODUCERE A EMPATIEI

Despre complexitatea mecanismului de producere a
empatiei au scris mai mulþi autori. În opinia lui
J. Maisonneuve (1996), empatia nu trebuie confundatã
nici cu identificarea, nici cu proiecþia, nici cu simpla
imitaþie, ea corespunde funcþiei comunicãrii ºi a înþelegerii
umane.
V. Pavelcu (1982) susþine cã empatia nu prezintã o
simplã proiectare a sentimentelor noastre, ci o trãire cu
o considerabilã dozã de obiectivitate.
Procesul de realizare a fenomenului empatic are la
bazã imitaþia, identificarea, modelarea, proiectarea ºi poate
fi prezentat secvenþial în felul urmãtor:
1. În faza iniþialã se produce primul contact cu
modelul obiectiv care presupune un act de
cunoaºtere ºi apropiere a acestuia, cunoaºtere
realizatã prin procese asociative, imaginative.
Respectiva fazã implicã raportarea datelor oferite
în model la propria experienþã. Aceastã luare în
sine a modelului, prin introspecþie, favorizeazã
apariþia unor trãiri emoþionale însoþite ºi de o
reactivitate organicã, ºi de modelarea mintalã a
comportamentului observat sau evocat;
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emoþionalã, aspectul funcþionãrii ºi motivaþiei
interpersonale etc. (M. Davis, 1983);
• capacitate, cu program ereditar, pe care se
clãdeºte viitorul comportament empatic; o
trãsãturã de personalitate ce poate atinge valenþe
aptitudinale prin intermediul cãreia omul poate
înþelege, cunoaºte ºi prezice conduitele altuia;
facilitatoare a interacþiunii sociale ºi performanþei
(M. Caluschi, 2001, p. 249);
• fenomen psihic de retrãire a stãrilor, gîndurilor ºi
acþiunilor celuilalt, dobîndit prin transpunerea
psihologicã a eului într-un model obiectiv de
comportament uman, permiþînd înþelegerea
modului în care celãlalt interpreteazã lumea
(S. Marcus, 1997, p. 38).
Definiþia oferitã de Stroe Marcus, creatorul ªcolii de
empatie de la Bucureºti, constituie o abordare sinteticã
a fenomenului, delimitînd mecanismul general de
producere a acestuia, starea finalã ºi conþinutul
apreciativ ca premisã a comunicãrii ºi interacþiunii
optime. Autorul concepe empatia ca un construct
multidimensional, deoarece ea poate fi tratatã din 3
perspective: ca însuºire comunã de personalitate, ca
proces ºi ca produs psihic.
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2. În faza a doua, pe baza modelãrii cognitivafective ce reclamã deducþie ºi analogie, are loc
un proces invers de proiecþie ºi de mulare pe
psihologia celuilalt, cu o identificare emoþionalã
cu celãlalt;
3. În faza a treia, pe baza celor intuite, simþite ºi
gîndite ca ºi cum ai fi tu altul, subiectul trece la
formularea predicþiei cu privire la comportamentul
altuia ºi proiectarea propriului comportament în
raport cu altul. Aceastã ultimã etapã vizeazã
impactul producerii fenomenului empatic.
Principalul efect care decurge din cunoaºterea ºi
trãirea empaticã este un anumit mod de înþelegere
a psihologiei celorlalþi.
Procesul empatic, afirmã S. Marcus (1997), se încheie
astfel cu dobîndirea stãrii de empatie, stare prin care eul
se simte relativ identificat cu celãlalt, putînd retrãi
emoþiile, gîndurile ºi acþiunile partenerului, efect (sau
produs psihic) care se poate obiectiva în activitate.
3. RELAÞIILE EMPATIEI CU ALTE PROCESE
PSIHICE

Empatie ºi inteligenþã
G. Allport (1981) susþine cã relaþia empatiei cu
inteligenþa este o relaþie pozitivã. Inteligenþa constituie
o premisã obligatorie în procesul de realizare a
fenomenului empatic. Pentru a putea empatiza, persoana
trebuie sã aprecieze cu acurateþe modul celuilalt de a
defini o situaþie, sã dispunã de abilitãþi simbolice care i-ar
permite sã aibã în vedere mai multe perspective în mod
simultan. Fãrã aceste abilitãþi proprii inteligenþei nu se
poate ajunge la produsul final al empatiei.
Relaþia cu afectivitatea
Unele studii relateazã cã în manifestarea fenomenului
empatic coeficientul de emoþionalitate (QE) primeazã în
raport cu coeficientul de inteligenþã (QI). Componenta
emoþionalã este consideratã inima empatiei,
susþinãtoarea realizãrii fenomenului respectiv.
Relaþia cu creativitatea
M. Caluschi (2001) a prezentat o paralelã între
empatie ºi creativitate. Aceasta denotã cã este vorba
de douã fenomene complexe ºi bine delimitate, cu rol
semnificativ în adaptarea performantã la mediul
biologic, social ºi cultural. În sistemul personalitãþii cele
douã însuºiri interacþioneazã, empatia contribuind la
performanþa creativã în diverse domenii de activitate,
iar creativitatea susþinînd manifestarea abilitãþii
empatice la nivel de aptitudine. Cercetãrile autoarei au
evidenþiat posibilitatea dezvoltãrii ºi antrenãrii corelate
a empatiei ºi creativitãþii.
Relaþia cu motivaþia
Existã o componentã motivaþionalã a empatiei datã
de trebuinþa de altul, de nevoia de afinitãþi sociale, de
dragoste. Ca ºi motivaþia, empatia este un vector al
personalitãþii creative. ªi în cazul empatiei putem constata

blocaje motivaþionale determinate de lipsa dorinþei de a
empatiza, fapt ce conduce frecvent la ineficienþã în relaþiile
sociale.
Relaþia cu agresivitatea
Relaþia dintre empatie ºi agresivitate este negativã.
Agresivitatea limiteazã posibilitatea de a-l percepe ºi simþi
pe celãlalt, determinînd o relaþie de rãspuns agresiv sau
retragerea subiectului din relaþia empaticã. Studiile au
arãtat cã profesorii neempatici sînt mai duri ºi
demonstreazã un comportament violent (S. Marcus,
1986), cã mamele slab empatice sînt mai agresive ºi
manifestã comportament abuziv faþã de copii (Miller ºi
Einseberg, 1988).
4. DEBLOCAREA EMPATIEI

Deblocarea empatiei presupune, în primul rînd,
eliberarea de prejudecãþi.
De multe ori societatea în care trãim ne poate abate
de la traiectoria emoþionalã pe care am pornit, iar miturile
culturale despre empatie devin un obstacol în
manifestarea acesteia. De obicei, prejudecãþile se
dovedesc a fi destul de periculoase atunci cînd este vorba
de capacitatea noastrã de a-i empatiza pe ceilalþi.
Eliberarea de idei preconcepute faciliteazã deblocarea
empatiei ºi a capacitãþii de înþelegere ºi compasiune.
Prejudecata nr. 1: a fi empatic este un risc  nu-mi
pot permite sã mã transpun în pielea celorlalþi.
Adevãrul: empatia nu înseamnã simpatie.
Exemplu de manifestare a empatiei
Dacã un membru al grupului vorbind îºi schimonoseºte faþa ºi îºi lasã umerii în jos, o persoanã empaticã
trãieºte o stare de neliniºte, îºi simte corpul încovoiat. În
pofida acestor senzaþii, ea se simte totuºi puternicã ºi de
nezdruncinat, încrezãtoare ºi energicã. Aceastã distincþie
o ajutã sã nu-ºi confunde sentimentele, sã nu se lase
tulburatã de emoþii ce nu-i aparþin, sã ºtie ce ºi cum trebuie
sã facã. Graþie respectivei atitudini, ea îºi menajeazã
interlocutorul. Fãrã a-i transmite, la rîndul ei, starea sa
emoþionalã, ea nu încearcã sã schimbe comportamentul
interlocutorului, pentru a se simþi mai relaxatã, ci sã
menþinã uºa sufletului deschisã. Datoritã empatiei,
interlocutorul se va simþi iubit, înþeles, sprijinit ºi, în
consecinþã, va rãspunde cu aceeaºi monedã.
Exemplu de manifestare a simpatiei
Pentru o persoanã ce manifestã simpatie, intenþiile sînt
la fel de generoase ca ºi în exemplul precedent. Însã, cum
nu stã prea bine la capitolul conºtientizare activã, ea este
incapabilã sã asculte pe cineva fãcînd abstracþie de
propriile gînduri: Vai, micuþa de tine!, Dar e
îngrozitor!, Mã întreb, dacã mi s-ar putea întîmpla ºi
mie?, La fel am pãþit ºi eu!, Sã-þi spun ce mi s-a
întîmplat!, Uite ce ar trebui sã faci!. Nu putem afirma
cã ea nu reacþioneazã fizic la emoþiile altor persoane, dar
nu-ºi poate conºtientiza ºi pãstra experienþa la nivelul
corpului, nu poate discerne propriile emoþii de ale
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Pentru a putea identifica propriul nivel de dezvoltare
a empatiei, propunem testul Vã folosiþi empatia la
maximum?, elaborat de Jeanne Segal. Itemii acestui test
relevã esenþa capacitãþii empatice.
1. Aveþi capacitatea de a nu vã proiecta eul în primplan? Puteþi asculta o persoanã fãrã a vã construi
un rãspuns raþional ºi, în acelaºi timp, a vã conºtientiza senzaþiile fizice ºi emoþionale?
2. Puteþi face distincþia dintre empatie ºi simpatie?
3. Cît timp puteþi asculta destãinuirea cuiva, fãrã a fi
tentat sã vorbiþi despre dumneavoastrã?
4. Cîte fraze puteþi asculta fãrã a fi tentat sã inseraþi
comentarii  una, douã, trei, cinci, opt? (Cu cît mai
multe, cu atît mai bine.)
5. Puteþi aºtepta zece secunde înainte de a începe
sã vorbiþi?
6. Puteþi lãsa pe cineva sã plîngã 3-4 minute, fãrã a
încerca sã-l/sã o opriþi?
7. Vã este din ce în ce mai uºor sã alinaþi pe cineva
care suferã? Puteþi îmbrãþiºa o persoanã care nu
se simte bine?
Dacã aþi rãspuns afirmativ la cel puþin patru întrebãri,
dispuneþi de un nivel ridicat al capacitãþii empatice.
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celorlalþi. Slab dotatã emoþional, aceasta cade pradã fricii
ºi ruºinii ori de cîte ori are un sentiment puternic ºi se
trezeºte vorbind în gînd de una singurã. Din pãcate, acest
dialog intern o îndepãrteazã de persoana din faþã ºi o face
sã nu se simtã în largul ei, iar neliniºtea dã naºtere unui
baraj de sugestii care nu-l ajutã cu nimic pe interlocutor.
Comunicarea dintre cei doi nu genereazã o legãturã
emoþionalã ºi, drept urmare, nu se soldeazã cu nimic
benefic. Din cauza simpatiei acesteia, persoana din faþã
rãmîne dezamãgitã, se simte abandonatã ºi îºi doreºte sã
nu se fi destãinuit niciodatã.
O astfel de simpatie ne vlãguieºte, ne înceþoºeazã
mintea ºi nu ne prea ajutã la nimic. Dar, de multe ori, starea
de neliniºte ne împiedicã sã vedem acest lucru. Este
important de sesizat graniþa dintre simpatie ºi empatie.
Prejudecata nr. 2: empatia mã împiedicã sã fac ceea
ce este cel mai bine pentru mine.
Adevãrul: sufletul nu are limite.
Uneori oamenilor le este teamã cã, deschizîndu-ºi
sufletul pentru a primi sentimentele incomode ale
semenilor, vor renunþa la propriile nevoi, vor cheltui
energia preþioasã ºi nu-ºi vor mai percepe ºansele. Acest
punct de vedere este egoist, nemaivorbind de faptul cã
dovedeºte ºi lipsã de inteligenþã. Amintiþi-vã cã a fi pe
aceeaºi lungime de undã cu ceilalþi nu înseamnã sã renunþi
la sentimente ºi propria persoanã.
ªi totuºi, o anumitã dozã de fricã este beneficã, pentru
cã empatia poate da în vileag un lup în piele de oaie.
Empatia nu ne face vulnerabili, ci ne protejeazã de
influenþe negative.
Prejudecata nr. 3: empatia ne face slabi.
Adevãrul: empatia ne face mai puternici.
Empatia ne face mai categorici ºi mai conºtienþi, graþie
informaþiilor pe care ni le oferã despre alþii ºi despre
relaþiile noastre cu ei. A ºti ce simt ceilalþi ne ajutã sã
cunoaºtem valoarea propriei noastre individualitãþi, ne
motiveazã ºi ne îndeamnã sã acþionãm, îmbogãþindu-ne
astfel pe plan personal ºi social.
Prejudecata nr. 4: am fost miºcat de problemele lui
personale ºi mã simt obligat sã-l ajut.
Adevãrul: oamenii au nevoie de înþelegere, nu
neapãrat de ajutor.
Puþini sînt cei care vor cu adevãrat sã li se rezolve
problemele, majoritatea preferînd neamestecul celorlalþi.
În schimb, oamenii vor sã fie înþeleºi, sã se simtã
protejaþi ºi încurajaþi sã-ºi rezolve singuri problemele.
Trebuie doar sã-i ascultaþi cu tot corpul, fãrã sã vã
implicaþi raþional.
Aceste patru prejudecãþi constituie un impediment
în manifestarea empatiei. Pentru a ne elibera de ele este
necesar a insista asupra conºtientizãrii active, adicã
a dezvolta capacitatea de a face distincþie dintre
senzaþiile proprii ºi sentimentele celorlalþi, dintre
nevoia de înþelegere ºi nevoia de ajutor, dintre simpatie
ºi empatie.
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Strategie didacticã. Delimitãri conceptuale
Semnificaþia iniþialã a termenului strategie (din fr.
stratégie) a þinut doar de domeniul artei militare:
 parte componentã a artei militare, care se ocupã
cu problemele pregãtirii, planificãrii ºi ducerii
rãzboiului ºi operaþiilor militare [7, p. 124];
 arta celui care conduce o forþã militarã spre victoria
finalã (Napoleon) [apud 10, p. 96].
Actualmente, termenul strategie este preluat de mai
multe ºtiinþe, fiecare conferindu-i particularitãþi specifice,
dar pãstrînd, în linii mari, semnificaþia iniþialã. În
pedagogie s-a constituit conceptul de strategie didacticã, la a cãrui promovare au contribuit numeroºi savanþi:
K. Anderson, P. Chiffer, M. Meer, B. Skiner, S. Ghibson,
J. von Neuman, O. Morgenster (SUA, Anglia, Germania);
G. Vãideanu, I. Cerghit, L. Vlãsceanu, E. Noveanu,
S. Cristea, R. B. Iucu (România); M. Mahmutov, V. Guzeev,
M. Klarin, V. Bespalko, Iu. Babanski, N. Talîzina (Rusia);
Vl. Guþu, Vl. Pâslaru, N. Bucun, V. Mîndîcanu, D.
Patraºcu, L. Papuc (Republica Moldova) etc.
Evoluþia semnificaþiei conceptului vizat în ºtiinþa
pedagogicã poate fi urmãritã în definiþiile pe care le
prezentãm într-o succesiune cronologicã:
 metode generale implicate în reuºita actului de
instruire (G. Palmade, 1975);
 un mod de combinare ºi organizare cronologicã
a ansamblului de metode ºi mijloace alese pentru
a atinge anumite obiective (UNESCO, 1976);
 ansamblul cunoºtinþelor practice orientate la
organizarea, evaluarea ºi funcþionarea unitãþii de
învãþãmînt la nivel de sistem (V. de Landsheere,
1979);
 mod de optimizare a actului de instruire prin
alegerea metodelor de învãþãmînt în baza unor
principii (Iu. Babanski, 1979);
 mod de abordare a învãþãrii ºi predãrii, de
combinare ºi organizare optimã a metodelor ºi
mijloacelor avute la dispoziþie, precum ºi a formelor
de grupare a elevilor, în vederea atingerii
obiectivelor urmãrite (I. Parent, Gh. Nero, 1981);
 mod deliberat de programare a unui set de acþiuni
sau operaþii de predare ºi învãþare orientate spre
atingerea în condiþii de maximã eficacitate ºi
eficienþã a obiectivelor prestabilite (D. Potolea,
1983);
 ansamblu de acþiuni coordonate ºi armonios
integrate, menite sã dirijeze învãþarea în vederea
realizãrii obiectivelor prestabilite (L. Vlãsceanu,
1988);
 rezultat al interacþiunii mai multor procedee,
angajate în direcþia îndeplinirii obiectivelor
propuse (I. Nicola, 1992);
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 mod de corelare a metodelor stabilite în funcþie
de forma de organizare a procesului instructiveducativ (M. Cãlin, 1995);
 un fapt de management instrucþional, un ºir de
decizii rezolutive pentru sarcina, procesul, situaþia
datã (E. Joiþa, 2000);
 linie directoare de acþiune cãreia i se asociazã un
anumit mod global de organizare a învãþãrii ºi a
condiþiilor învãþãrii (R. B. Iucu, 2001);
 model de acþiune a cadrului didactic într-o unitate
instrucþionalã care integreazã un anumit mod de
combinare a unor metode, mijloace ºi forme de
organizare a instruirii selectate pentru necesitãþile
didactice (L. Papuc, 2005).
Aceste ºi alte definiþii extrase din literatura de
specialitate oferã interpretãri diferite, dar, relevînd
conotaþii complementare, contureazã semnificaþia
conceptului de strategie didacticã.
Cercetãrile pedagogice propun diverse accepþiuni de
abordare sistemicã a conceptului dat.
L. Vlãsceanu ºi I. Jinga (1989) evidenþiazã douã
aspecte caracteristice globale:
 în sensul general, strategia didacticã se defineºte
ca un ansamblu de procedee ºi operaþii sau
procedee ºi metode orientate spre îndeplinirea
unuia sau mai multor obiective determinate;
 în sensul tehnic  se asociazã proceselor ce
prezintã un anumit grad de indeterminare, de
neprevãzut situaþiilor din naturã, în cadrul cãrora
apar factorii ce se opun realizãrii scopurilor
intenþionate [17, p. 143].
N. Bucun ºi Vl. Guþu (1997) reliefeazã urmãtoarele trei
aspecte:
 aspectul ºtiinþific: strategia didacticã este parte
componentã a ºtiinþelor educaþiei;
 aspectul descriptiv: strategia didacticã se descrie
ca algoritm al procesului educaþional ºi ca
ansamblu al obiectivelor, conþinuturilor, metodelor
ºi mijloacelor didactice;
 aspectul acþional: strategia didacticã realizeazã la
propriu procesul tehnologic, reglînd funcþionarea
tuturor mijloacelor implicate [2, p. 71].
Aceiaºi autori etaleazã trei aspecte de manifestare a
conceptului de strategie didacticã:
 la nivelul general pedagogic, strategia didacticã
ghideazã întregul proces educaþional în unitatea
de învãþãmînt ºi poate fi consideratã echivalentã
noþiunii de sistem didactic, incluzînd ansamblul
obiectivelor, conþinuturilor, mijloacelor ºi metodelor de învãþãmînt, algoritmul activitãþii
subiecþilor procesului educaþional;

 la nivelul didacticilor particulare, strategia
didacticã reprezintã ansamblul de metode ºi
mijloace pentru atingerea obiectivelor proiectate
în cadrul unei discipline concrete;
 la nivelul secvenþial, strategia didacticã reprezintã
realizarea tehnologicã a unor secvenþe ale
procesului instructiv [2, p. 68].
Abordarea propusã de D. Potolea (1989) evocã
aspectele:
 normativ: strategia didacticã constituie o formã
specificã ºi superioarã a normativitãþii pedagogice, care asigurã reglarea întregului proces, ºi nu
doar a unei secvenþe de învãþare;
 funcþional: strategia didacticã angajeazã un model
de acþiune exemplarã, care se concretizeazã la nivelul
deciziei manageriale a profesorului [15, p. 143-144].
I. Neacºu ºi I. Negreþ-Dobridor (2001) trateazã
strategia didacticã prin prisma cîtorva legitãþi ale
procesului instructiv: principiul învãþãrii prin acþiune
(J. Dewey); legea efortului (E. Thorndike); principiul
optimului motivaþional (D. Berlyne); legea economiei de
efort ºi timp (E. Claparede) º. a. Astfel, ei conferã
conceptului de strategie didacticã înþelesul de cuplu
dintre sarcina de învãþare datã elevilor spre a realiza prin
acþiune obiectivul operaþional urmãrit ºi sarcina de
învãþare în care elevul trebuie pus sã o rezolve cu
economie de timp ºi efort ºi cu cîºtig în planul satisfacerii
învãþãrii [4, p. 204].
Accepþiunile asupra structurii unei strategii didactice
sînt, de asemenea, diferite:
 modurile de abordare (tipurile de experienþe de
învãþare); metodele de instruire; suporturile
didactice; formele de organizare a activitãþii
(I. Cerghit, 2002);
 metodele; stilurile educaþionale; resursele de
optimizare a activitãþii (D. Potolea, 1989);
 finalitãþile proiectate; mijloacele diagnostice;
ansamblul modelelor de interacþiune instrucþionalã; criteriile directoare pentru deciziile manageriale ale profesorului (V. Guzeev, 1995);
 baza conceptualã; conþinutul (obiectivele: generale, de referinþã ºi operaþionale; unitãþile de
conþinut); procesul (organizarea procesului; metode ºi forme; activitatea profesorului; activitatea
elevului; evaluarea ºi realizarea feedback-ului)
(Vl. Guþu, 1997).
Tendinþele actuale ale ºtiinþei ºi practicii didactice
orienteazã spre o tratare corelatã ºi armonizatã a tuturor
componentelor unei strategii didactice, care se integreazã
într-o structurã unicã: obiective, conþinuturi, metode,
forme, mijloace, evaluare.
Printre ideile referitoare la funcþiile principale ale strategiilor didactice se remarcã cele enunþate de I. Neacºu (1999):
 implicã elevii în situaþii specifice de învãþare;
 raþionalizeazã ºi adecveazã conþinutul instruirii la

particularitãþile personalitãþii elevilor (motivaþie,
nivel de pregãtire, stil de cunoaºtere, de învãþare);
 creeazã premise pentru manifestarea optimalã a
interacþiunilor dintre celelalte componente ale
procesului de instruire, dependente, la rîndul lor,
de personalitatea profesorului, în special, de
capacitatea lui de a realiza proiectarea, implementarea ºi evaluarea instruirii [11, p. 184].
Analizînd accepþiunile ºtiinþifice asupra conceptului
de strategie didacticã, remarcãm douã caracteristici
fundamentale aparent contradictorii, în realitate însã
perfect armonizabile: stabilitate ºi mobilitate.
Caracterul stabil se referã la dimensiunea normativã,
care defineºte strategia didacticã ca mod tipic ºi optim
de rezolvare a unei probleme instrucþionale ºi contureazã
aspectele generale, aplicabile oricãrei situaþii concrete de
realizare a obiectivelor prestabilite.
Caracterul mobil relevã capacitatea acestui concept
de a combina în structura sa elemente de tip probabilist
ºi de tip voluntar, care se intersecteazã la nivelul deciziilor
ºi intervenþiilor educaþionale concrete ale profesorului în
condiþii pedagogice concrete. Mobilitatea componentelor structurale ale unei strategii didactice þine, mai ales,
de aspectele procedurale. Aspectele de conþinut variazã,
în cele mai dese cazuri, în planul cantitãþii ºi ordonãrii.
Conexînd aceste douã trãsãturi, constatãm cã
strategia didacticã traseazã o pistã generalã cu caracter
dinamic pentru elaborarea unor variante concrete, diverse
ºi alternative, care pot fi perfectate în permanenþã.
Ideile ºi concluziile evocate anterior ne permit sã
conturãm profilul formal-logic al conceptului strategie
didacticã, profil ce delimiteazã caracteristicile generale
ale oricãrui concept ºtiinþific.
• Noþiunea de gen, care generalizeazã conceptul în
cauzã, este noþiunea de strategie pedagogicã: O
manierã de abordare a educaþiei necesarã pentru
realizarea unui scop specific prin traducerea în
practicã a principiilor generale de proiectare a
activitãþii de formare-dezvoltare permanentã a
personalitãþii ºi a metodelor de instruire integrate
optim la nivelul unui discurs didactic eficient,
adoptabil ºi adaptabil într-un context dat [8,
p. 185].
• Particularitatea de specie, definitorie pentru
conceptul de strategie didacticã, vizeazã proiecþia noþiunii de gen în plan metodologic, evidenþiind capacitatea strategiei pedagogice de a
integra metode, procedee ºi mijloace de instruire
în structuri operaþionale superioare, care asigurã
eficientizarea diferitelor activitãþi de predareînvãþare-evaluare proiectate la nivelul procesului
de învãþãmînt [5, p. 350].
• Conþinutul conceptului se contureazã din
caracteristicile general-pedagogice esenþiale, care
prospecteazã strategiile didactice ca modele de
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sisteme pedagogice variabile, aplicabile în cadrul
oricãrei didactici particulare.
• Volumul conceptului se constituie din valori
concrete ale modelelor generale, obþinute în
consecinþa adoptãrii unui cadru curricular concret
ºi adaptãrii la unele condiþii specifice de uz.
Conchidem cã actualmente asistãm la evoluþia conceptului de strategie didacticã într-o categorie înþeleasã
ca noþiune fundamentalã ºi de maximã generalitate.
REFERINÞE BIBLIOGRAFICE:

1. Babanski, I. K., Optimizarea procesului de
învãþãmînt, Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 1979.
2. Bucun, N., Guþu, V., Musteaþã, S., Rudic, Gh.,
Bazele ºtiinþifice de dezvoltare a învãþãmîntului
în Republica Moldova, Editura Prut Internaþional, Chiºinãu, 1997.
3. Cãlin, M., Procesul instructiv-educativ. Instruirea
ºcolarã. Analizã multireferenþialã, Editura ALL,
Bucureºti, 1995.
4. Cerghit, I., Neacºu, I. º.a., Prelegeri pedagogice,
Editura Polirom, Iaºi, 2001.
5. Cristea, S., Dicþionar de pedagogie, Editura
Litera, Chiºinãu, 2000.
6. De Landsheere, V., De Landsheere, G., Definirea
obiectivelor educaþiei, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, Bucureºti, 1979.
7. Dicþionarul explicativ al limbii române,
Bucureºti, 1998.

8. Dictionnaire actuel de leducation, ESCA, Paris;
Guerin, Montreal, 1993.
9. Joiþa, E., Educaþie cognitivã, Editura Polirom, Iaºi,
2001.
10. Iucu, R. B., Instruirea ºcolarã, Editura Polirom,
Iaºi, 2001.
11. Neacºu, I., Instruire ºi învãþare, Editura Didacticã
ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1999.
12. Nicola, I., Pedagogie, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, Bucureºti, 1992.
13. Palmade, G., Modele pedagogice, Editura
Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1975.
14. Papuc, L., Morãrescu, M., Predarea/învãþarea
eficientã în universitate. Construcþie ºi dezvoltare curricularã, Chiºinãu, 2005.
15. Potolea, D., Profesorul ºi strategiile conducerii
învãþãrii, în Structuri, strategii ºi performanþe
în învãþãmînt, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1989.
16. Vãideanu, G., Educaþia la frontiera dintre
milenii, Bucureºti, 1988.
17. Vlãsceanu, L., Structuri, strategii ºi performanþe
în învãþãmînt, Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 1989.
18. Ãóçååâ, Â. Â., Ñèñòåìíûå îñíîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé òåõíîëîãèè, Ïåäàãîãèêà, Ìîñêâà, 1995.
Lilia CÎRLAN,
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã

Condiþii psihopedagogice de
dezvoltare a motivelor de
învãþare a limbilor strãine

Laura BAZEL
Universitatea de Stat din Moldova

Research studies have shown that language acquisition is
the result of interplay betwen cognitive mechanism and
enviromental conditions. Understanding and creating optimal
language learning environments thus becomes a primary
concern of the language teacher. Teacher can observe
circumstances under which learners acquire language and can
make adjustments towars creating optimal learning conditions.

În literatura de specialitate, prin conceptul de condiþie se desemneazã totalitatea elementelor mediului extern ºi
intern care influenþeazã dezvoltarea fenomenului psihic concret, în cazul nostru, a motivaþiei.
Din aceastã definiþie delimitãm condiþiile externe sau de mediu ºi condiþiile interne, determinate de persoana
însãºi: gradul de activism, capacitãþi etc.
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Un rol important în studierea limbilor strãine îl are
alegerea variantei optime, a paradigmei condiþiilor
psihopedagogice. Pornind de la prevederile conceptuale
cu privire la esenþa motivaþiei, vom încerca sã formulãm
punctul nostru de vedere asupra condiþiilor de optimizare
a motivelor de învãþare a limbilor strãine.
Problema comunicãrii constituie subiectul mai multor
lucrãri [2, 7, 8, 9]. Rolul comunicãrii în toate sferele activitãþii umane este indiscutabil. În opinia lui A. A. Leontiev, comunicarea eficientã este comunicarea pedagogului (colectivului profesoral) cu elevii în procesul instruirii,
prin care se creeazã condiþii optime de dezvoltare a
motivaþiei ºi creativitãþii, se formeazã personalitatea celui
educat, se asigurã un climat emoþional favorabil (în parte,
împiedicã apariþia barierelor psihologice) ºi se valorificã
pe deplin profesionalismul cadrului didactic [2].
Prin comunicare eficientã în procesul de învãþare a
limbilor strãine se înþelege, în primul rînd, comunicarea
dialogatã a profesorului cu elevii, prin intermediul unor
mijloace ce permit apropierea la maximum de condiþiile de
comunicare fireascã ºi corelarea cu interesele personale
ale celor instruiþi.
Dupã cum afirmã unii cercetãtori, cauzele insucceselor
ºcolare ºi ale rezultatelor slabe sînt comunicarea
ineficientã cu profesorul ºi absenþa încurajãrilor din partea
lui [4]. Aceasta demonstreazã cît de semnificativ este rolul
personalitãþii educatorului în comunicarea pedagogicã.
Profesorul trebuie sã aibã o atitudine binevoitoare faþã
de elevi, altfel nu poate fi considerat un bun profesionist

chiar dacã posedã excelent obiectul de studiu [5].
O altã condiþie ce influenþeazã nivelul motivaþiei
pentru însuºirea limbilor strãine este climatul psihologic,
deoarece fãrã un mediu adecvat cele mai avansate metode
ºi procedee nu dau rezultatele scontate [5, 6].
Climatul favorabil se realizeazã prin dorinþa de a
respecta anumite reguli, prin plãcerea de a fi împreunã,
de a conversa. Dezvoltarea competenþelor comunicative
poate avea loc numai în cazul cînd cei instruiþi discutã de
la egal la egal, cînd dominã o atmosferã de siguranþã,
colegialitate. Uneori profesorul trebuie sã fie absent,
acordînd elevilor mai multã independenþã.
Unii profesori, cu atitudine criticã exageratã, corecteazã
cele mai mici greºeli în procesul comunicãrii, însoþindu-le
de comentarii, creîndu-i elevului senzaþia de inferioritate.
Optimismul, atmosfera degajatã genereazã condiþii
favorabile pentru instruire, educaþie [6]. Bucuria, sentimentul vieþii trãite din plin, starea de mulþumire predispun
spre comunicare. O semnificaþie aparte are ºi starea
emoþionalã a profesorului, deoarece emoþiile sînt molipsitoare ºi se transmit de la un individ la altul.
Luatã la general, abilitatea de comunicare implicã ºi
prezenþa aºa-numitului simþ al limbii, atunci cînd structurarea lingvisticã (foneticã, lexicalã, gramaticalã) se
realizeazã mai mult la nivel intuitiv. Simþul limbii se bazeazã
pe raportarea permanentã la etaloane, modele lingvistice.
Doar la un anumit nivel de dezvoltare a vorbirii, cel ce
studiazã o limbã strãinã conºtientizeazã ºi foloseºte corect
noþiunile. Grafic acest fenomen poate fi prezentat astfel:

Capacitãþi de vorbire
Capacitãþi fonetice

Capacitãþi de audiere
Capacitãþi lexicale

Capacitãþi gramaticale

Capacitãþi stilistice

Simþul limbii

Psihologii susþin cã o condiþie indispensabilã formãrii motivelor stabile pentru însuºirea limbii strãine o constituie
prezenþa interesului faþã de aceastã disciplinã de studiu [2, 3]. Interesul, ca orientare internã a elevului, influenþeazã
procesele de percepþie, gîndire, memorie ºi se rãsfrînge productiv asupra rezultatelor la învãþãturã. Individul
studiazã mai eficient, deoarece atenþia ºi energia sînt concentrate asupra activitãþii, fapt confirmat într-un ºir de
cercetãri consacrate respectivei probleme [10].
Esenþa motivaþiei interne constã în satisfacerea nevoii de cunoaºtere, în susþinerea interesului faþã de studierea
limbii strãine. De aceea, interesul este ºi premisa învãþãrii, ºi rezultatul ei.
Studierea fenomenului dat se justificã cel puþin din douã considerente: ca sursã a activismului ºi ca factor ce
permite evidenþierea rezervelor interne de dezvoltare a personalitãþii, întrucît fãrã o motivaþie intrinsecã este imposibilã
evoluþia plenarã a personalitãþii [11].
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Spre o evaluare autenticã
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doctorandã, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei

One of the most commonly changes in assessment is the
move toward more authentic assessment methods. There are
examined definitions, characteristic of authentic assessment;
similarities and differences between authentic assessment and
traditional assessment; authentic assessment complements
traditional assessment; attributes of authentic and traditional
assessment; alternative names for authentic assessment.

Spre o evaluare autenticã
În acest studiu vom analiza conceptul de evaluare
autenticã, care în ultimul timp capãtã tot mai mulþi adepþi
în rîndul pedagogilor din diferite þãri. Cercetarea literaturii
de specialitate relevã o situaþie interesantã. Autorii iau
în dezbatere conceptul dat în plan comparativ, respectiv
se comparã evaluarea autenticã (EA) cu evaluarea
tradiþionalã (ET). Prin evaluare tradiþionalã se are în
vedere preponderent testul cu cîteva variante de
rãspuns. EA este prezentatã drept o formã de apreciere
modernã, necesarã, de perspectivã . Prin contrast, ET este
vehement criticatã cã se rezumã la memorare, reproducere,
recunoaºtere a unor date, cunoºtinþe. EA merge mai

departe, permite ºi reclamã elevului sã demonstreze cã
nu doar a memorizat cunoºtinþele, dar cã le poate aplica
în cadrul îndeplinirii unor sarcini semnificative, asemãnãtoare cu cele din viaþa realã.
Dezaprobarea multor pedagogi ºi cercetãtori din
domeniul învãþãmîntului preuniversitar ºi universitar
constituie, de fapt, o reacþie la introducerea masivã în ºcoli
ºi universitãþi (în mod special, în SUA ºi în Marea Britanie)
a testelor standardizate cu cîteva variante de rãspuns.
Dominarea exclusivã a testului standardizat  practic, în
toate evaluãrile naþionale externe, de la sfîrºit de cicluri
ºcolare: primar, gimnazial, liceal  a alarmat numeroase
cadre didactice.
Din start subliniem urmãtorul fapt: poziþia majoritãþii
autorilor publicaþiilor din domeniu, pe care o susþinem ºi
noi, este cã evaluarea autenticã nu o exclude pe cea tradiþionalã, ci o completeazã; nu permite testului sã standardizeze ºi sã uniformizeze elevii. Varianta optimã de evaluare este aplicarea raþionalã a ambelor forme de apreciere
a cunoºtinþelor. Chiar ºi evaluarea tradiþionalã poate avea
elemente de autenticitate. În context educaþional, ar trebui
sã mãrim numãrul acestor elemente, sã trecem de la
evaluarea tradiþionalã la evaluarea autenticã.
Autentic, criterii de apreciere a autenticitãþii,
muncã autenticã, sarcinã autenticã, evaluare autenticã
Considerãm necesar a examina aceºti termeni pentru
a ajunge la noþiunea de evaluare autenticã.
Conform dicþionarului enciclopedic (2002, p. 73),
autentic (gr. authentikos de netãgãduit) înseamnã care
este conform cu realitatea, cu adevãrul, care nu poate fi
pus la îndoialã sau contestat.
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Termenul autentic poate fi aplicat aproape oricãrui
aspect al experienþei ºcolare a unui elev. Intenþia
profesorului poate produce realizãri autentice în orice arie
curricularã. Un proces de învãþãmînt autentic este mijlocul
de a atinge acest þel: evaluarea autenticã reprezintã un
mod de a stabili dacã scopul vizat este atins ºi ce urmeazã
a fi fãcut pentru a ameliora performanþa. Multiplele
întrebuinþãri ale termenului ilustreazã legãtura strînsã
dintre învãþare ºi evaluare.
Fred Newmann ºi Gary Wehlage (1993) oferã un punct
de pornire în definirea autenticitãþii. La Centrul pentru
organizarea ºi restructurarea ºcolilor (director Newmann),
termenul respectiv este folosit pentru a distinge între
realizãrile semnificative ºi cu valoare funcþionalã ºi cele
obiºnuite, de importanþã minorã ºi inutile. Criteriile de
apreciere a autenticitãþii sînt:
 Elevii analizeazã critic conþinuturile pentru a gãsi
noi semnificaþii ale noþiunilor studiate.
 Elevii folosesc cercetarea disciplinarã pentru a-ºi
aprofunda cunoºtinþele.
 Elevii vor ca munca lor sã se materializeze în
discursuri, produse ºi performanþe ce au valoare
ºi aplicabilitate în viaþa realã.
Examinînd primul criteriu, autorii menþioneazã cã
numeroase sarcini în evaluãrile tradiþionale cer elevilor
pur ºi simplu sã reproducã cunoºtinþele care le-au fost
prezentate. Newmann, Secada ºi Wehlage (1995) aratã cã
aceste sarcini diferã de modalitãþile de aplicare a
cunoºtinþelor de cãtre adulþii care reuºesc în viaþã. Munca
autenticã le solicitã elevilor mai mult decît o simplã
reproducere a cunoºtinþelor; ei trebuie sã interpreteze,
sã evalueze, sã analizeze, sã sintetizeze ºi sã organizeze
informaþiile pentru a le aplica la rezolvarea unei probleme,
la abordarea unei teme sau a unui concept.
Cel de-al doilea criteriu constã în utilizarea unei
cercetãri disciplinare. Conform teoriei lui Newmann,
Secada ºi Wehlage (1995), cercetarea disciplinarã
presupune trei aspecte:
 Folosirea unei baze de cunoºtinþe dobîndite anterior.
 Manifestarea perseverenþei în vederea cunoaºterii mai profunde a temei studiate.
 Exprimarea concluziilor printr-o comunicare riguros elaboratã.
Din nou, aceste aspecte ale muncii autentice
contrasteazã cu efortul solicitat de învãþãmîntul tradiþional, în care elevilor li se reclamã sã demonstreze succint
cunoaºterea unei game vaste de subiecte. În evaluarea
autenticã, elevii dotaþi cu achiziþii de bazã trebuie sã
opereze nu numai cu informaþii reale, dar ºi cu idei, teorii
ale unei discipline academice sau profesionale, metode
de investigaþie, de cercetare sau de comunicare
caracteristice respectivei discipline. Mai mult, pentru a o
considera autenticã, munca trebuie sã reflecte o înþelegere
profundã, finalitate atinsã prin forme de comunicare
aplicabile în lumea adulþilor.

Examinarea celui de-al treilea criteriu relevã faptul cã
pentru a fi autenticã, munca trebuie sã aibã valoare ºi în
afara contextului ºcolar. Multiplele lucrãri realizate în
ºcoala tradiþionalã servesc doar pentru a demonstra
competenþa elevului în faþa profesorului. Munca
autenticã însã presupune mai mult: ea este legatã de
probleme ºi subiecte din viaþã.
Acest cadru nu exclude predarea tradiþionalã în care
dezvoltarea gîndirii pentru înþelegerea ºi rezolvarea de
probleme s-a dovedit a avea efecte pozitive asupra
succesului elevilor.
Sarcinile autentice (Miller B., Singleton L., 2002)
combinã trei componente esenþiale: cunoºtinþe, o gîndire
de nivel superior ºi lucrãrile elevilor. Cerîndu-li-se sã
analizeze noþiunile importante ºi sã le aplice într-un
context real, sub forma unor performanþe ºi produse de
înaltã calitate, elevilor li se oferã ºansa de a-ºi integra
cunoºtinþele, de a înþelege mai bine oamenii ºi lumea din
jur.
Definiþii
Evaluarea autenticã este o formã de apreciere prin
care elevilor li se reclamã sã îndeplineascã sarcini
asemãnãtoare cu cele din viaþa realã, demonstrînd
aplicarea semnificativã a cunoºtinþelor ºi deprinderilor
esenþiale (Jon Mueller, 2006).
Evaluarea performanþei solicitã de la cel examinat sã
facã dovada unor deprinderi ºi competenþe specifice,
adicã sã aplice deprinderile ºi cunoºtinþele pe care le
posedã (Richard J. Stiggins).
Evaluarea este autenticã atunci cînd se examineazã
direct performanþa elevului prin sarcini intelectuale
adecvate (Grant Wiggins, 1990).
Caracteristicile evaluãrii autentice
Evaluarea autenticã propune modalitãþi de estimare
care sã provoace analiza, integrarea ºi valorificarea
cunoºtinþelor, creativitatea. Denumirea sa subliniazã
ideea de a solicita elevului demonstrarea celor ce poate
face în situaþii similare în afara ºcolii, rezolvarea de sarcini
complexe, cãutarea de soluþii, elaborarea unor produse,
adicã sã integreze cunoºtinþele dobîndite ºi sã genereze
cunoºtinþe noi. În loc sã rezolve itemi cu alegere multiplã,
elevii sînt angajaþi în experimente ºtiinþifice, efectueazã
cercetãri, scriu referate ºi eseuri, citesc ºi interpreteazã
opere literare, rezolvã probleme de matematicã în contexte
reale. Profesorul proiecteazã oportunitãþi de învãþare
adecvate, implicã pãrinþii, colegii în evaluare, de aceea el
are nevoie de mai multe informaþii despre cum învaþã
elevii. Evaluarea trebuie contextualizatã, fundamentatã
pe legãtura dintre experienþele concrete de viaþã ºi ceea
ce se învaþã la ºcoalã.
Evaluarea autenticã include, de obicei, o sarcinã de
îndeplinit ºi o rubricã în baza cãreia este apreciatã
performanþa elevului (Mueller J., 2006).
Miller B., Singleton L. (2002) considerã cã profesorii
trebuie sã stabileascã cu atenþie criteriile ºi standardele
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pentru o muncã de calitate ºi sã le comunice elevilor.
Astfel, ei se implicã mai mult în instruirea elevilor, oferã
feedback pentru a-i ajuta sã respecte acele criterii. Elevii
familiarizaþi cu practica evaluãrii autentice vor interioriza
standardele ºi îºi vor face un obicei din a reflecta asupra
activitãþii desfãºurate.
În aceastã ordine de idei, Tanner D. (2001); Betlak
(1992); Darling-Hammond, Ancess, and Falk (1995);
Newmann and Archbald (1992); Reckase (1995)
sugereazã cã, pentru a-ºi menþine autenticitatea,
evaluarea trebuie sã se realizeze conform:
a) standardelor bazate pe criterii clare de apreciere;
b) multiplilor indicatori ai calitãþii.
Grant Wiggins (1998) evidenþiazã ºase caracteristici
ale evaluãrii autentice:
1. Evaluarea este realistã; ea reflectã modalitatea în
care informaþiile ºi deprinderile pot fi folosite în
viaþa realã.
2. Evaluarea implicã judecatã ºi inovaþie; ea este
fundamentatã pe rezolvarea problemelor
nestructurate (cu mai multe rãspunsuri corecte)
ºi cere elevilor sã argumenteze alegerea.
3. Evaluarea îi solicitã elevului sã realizeze
subiectul astfel încît sã treacã prin procedurile
tipice pentru disciplina de studiu.
4. Evaluarea este efectuatã în situaþii cît mai
apropiate de contextele în care sînt folosite
deprinderile asociate.
5. Evaluarea solicitã elevilor sã demonstreze un set
variat de deprinderi.
6. Evaluarea permite oferirea de feedback ºi ºanse
repetate de a rezolva problema vizatã.
Istrate O. (2004) identificã caracteristicile definitorii
ale evaluãrii autentice:
 relevanþa sarcinilor de evaluare a performanþelor
ºcolare ºi punerea elevilor în situaþii asemãnãtoare
celor din viaþa realã: efectueazã experimente, nu
memoreazã informaþii; rezolvã probleme concrete
de viaþã, reflecteazã asupra celor învãþate, îºi
exprimã stilul de învãþare, aptitudinile, interesele,
îºi dezvoltã anumite competenþe;
 surprinderea aspectelor esenþiale prin criterii clare
de evaluare ºi asigurarea unitãþii cunoaºterii,
conform premisei întregul este mai important
decît partea;
 dezvoltarea capacitãþii de autoevaluare: elevii îºi
analizeazã rezultatele, le comparã, îºi revizuiesc
strategia de învãþare;
 conºtinetizarea de cãtre elevi a faptului cã însãºi
munca lor este importantã, nu doar rezultatele
finale.
Asemãnãri ºi deosebiri dintre evaluarea autenticã
ºi evaluarea tradiþionalã
Mulþi specialiºti în educaþie au criticat testele tip grilã,
deoarece acestea nu mãsoarã aspecte importante ºi nu

evalueazã adecvat competenþele elevilor, ci doar
capacitãþile de memorare, recunoaºtere ºi rezolvare de
probleme. De asemenea, testele au valoare diagnosticã
redusã  nu explicã de ce elevii au ajuns la anumite
performanþe. Un studiu realizat de Centrul Naþional de
Cercetãri din Statele Unite ale Americii a demonstrat cã
numai 5-10% dintre elevii cu rezultate bune la testele
standardizate pot argumenta rãspunsurile pe care le-au
selectat/formulat.
Mueller J. (2006) comparã evaluarea tradiþionalã cu
evaluarea autenticã pornind de la teza cã în cazul oricãrei
evaluãri misiunea ºcolii constã în a forma cetãþeni
competenþi. Astfel, ET se fundamenteazã pe urmãtoarele
afirmaþii:
• Misiunea ºcolii este sã formeze cetãþeni
competenþi.
↑
• Pentru a fi un cetãþean competent, individul
trebuie sã posede un anumit set de cunoºtinþe ºi
deprinderi.
↑
• Din aceste considerente, ºcoala trebuie sã predea
respectivele cunoºtinþe ºi deprinderi.
↑
• Identificarea reuºitei presupune ca ºcoala sã
testeze elevii pentru a vedea dacã ei au însuºit
cunoºtinþele ºi deprinderile vizate.
În modelul ET, curriculumul determinã evaluarea.
Evaluarea autenticã porneºte de la urmãtoarele teze:
• Misiunea ºcolii este sã formeze cetãþeni
competenþi.
↑
• Pentru a fi un cetãþean competent, individul
trebuie sã fie capabil sã îndeplineascã sarcini
semnificative în viaþã. ↑
• Din aceste considerente, ºcoala trebuie sã înveþe
elevii sã realizeze eficient sarcini dupã absolvire.
↑
• Pentru a determina reuºita, ºcoala trebuie sã
reclame îndeplinirea unor sarcini semnificative
care consunã cu provocãrile vieþii reale, cu scopul
de a vedea dacã elevii demonstreazã abilitãþile
necesare.
În modelul EA, evaluarea influenþeazã curriculumul.
Grant Wiggins (1990) încearcã sã clarifice ce înseamnã
autenticitatea printr-o analizã comparativã:
 evaluarea autenticã cere de la elev sã fie apt a
îndeplini diferite sarcini folosind cunoºtinþele
însuºite. Testele tradiþionale scot în evidenþã doar
faptul cã acesta poate recunoaºte, îºi poate aminti
sau insera ceea ce a învãþat, în afara oricãrui
context. De exemplu, este problematic sã apreciem
abilitatea de a conduce automobilul doar în baza
testelor scrise;
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 evaluarea autenticã relevã dacã elevul poate
formula rãspunsuri, soluþii argumentate, bine
structurate. Testele convenþionale solicitã doar
selectarea sau scrierea rãspunsului corect, nu ºi
justificarea alegerii fãcute.
Evaluarea autenticã completeazã evaluarea
tradiþionalã
Deºi evaluarea tradiþionalã (avîndu-se în vedere
testele cu cîteva variante de rãspuns) este criticatã
vehement de cãtre adepþii evaluãrii autentice, totuºi ei
recunosc cã profesorul nu trebuie sã aleagã doar una
dintre aceste forme. Folosirea raþionalã a ambelor forme
de apreciere este varianta optimã. De exemplu, dacã ar fi
sã selectãm din doi ºoferi unul  primul a reuºit la proba
de conducere, dar a picat testul scris; al doilea a picat
proba de conducere, dar a reuºit la testul scris probabil
cã majoritatea l-ar alege pe primul. Dar, în general, am
prefera un ºofer care a susþinut ambele probe  are
cunoºtinþele necesare (poate fi evaluat în mod tradiþional)
ºi este capabil sã le aplice într-un context real (poate fi
demonstrat prin evaluare autenticã).
Definirea atributelor evaluãrii tradiþionale ºi
evaluãrii autentice
Altã cale de a face o distincþie între ET ºi EA este
determinarea atributelor (Mueller J., 2006).
Tradiþional ______________________Autentic
Selectarea
Îndeplinirea
rãspunsului _______________________ sarcinii
Mediul artificial
Viaþa
(inventat)__________________________ realã
Amintirea/
Construirea/
recunoaºterea____________________ Aplicarea
Structurat
Structurat
de profesor ________________________de elev
Evidenþã
Evidenþã
indirectã __________________________ directã
De la selectarea rãspunsului spre îndeplinirea
sarcinii: în cadrul evaluãrii tradiþionale elevilor li se
propun cîteva variante (de exemplu: a,b,c, sau d; fals sau
adevãrat), aceºtia fiind rugaþi sã aleagã un rãspuns.
Evaluarea autenticã însã le cere sã demonstreze
înþelegerea prin îndeplinirea unei sarcini complexe.
De la artificial (inventat) la viaþa realã: în afara
ºcolii, elevului rareori i se propune sã aleagã o variantã
din patru pentru a-ºi demonstra eficienþa. De regulã, în
viaþã, ca ºi în evaluarea autenticã, i se solicitã sã-ºi
demonstreze eficienþa prin realizarea unor lucruri
concrete.

De la reproducere/recunoaºtere la construire/
aplicare: evaluarea tradiþionalã bine conceputã (de
exemplu, testele ºi întrebãrile de control) poate constata
dacã elevii au însuºit sau nu un set de cunoºtinþe. În
cadrul evaluãrii autentice, testele reprezintã o bunã
completare a portofoliului de apreciere al profesorului.
Mai mult, în viaþã deseori ni se cere sã ne aducem aminte
sau sã recunoaºtem fapte, idei; în acest sens, testele sînt
într-un fel autentice. Dar demonstrarea memoriei ºi
recunoaºterii în cazul testelor relevã insuficient ceea ce
cunoaºte ºi poate face elevul pentru a realiza un produs.
Evaluarea autenticã implicã analiza, sintetizarea ºi
aplicarea celor învãþate în mod substanþial ºi crearea de
noi semnificaþii în procesul de instruire.
De la structurat de profesor la structurat de elev:
evaluarea autenticã permite elevului sã aleagã singur
subiectul. Evident, evaluarea controlatã de profesor oferã
avantaje ºi dezavantaje. În mod similar, sarcinile construite
în mare parte de elevi au punctele lor forte ºi slabe, care
trebuie luate în vedere la conceperea evaluãrii.
De la evidenþã indirectã la evidenþã directã: chiar
ºi atunci cînd o întrebare cu mai multe rãspunsuri reclamã
analiza sau aplicarea faptelor într-o situaþie nouã, nu doar
reproducerea lor, ºi elevul selecteazã rãspunsul corect,
ce aflã profesorul despre acest elev? A avut noroc ºi a
ghicit rãspunsul corect? Cum a decurs procesul de
gîndire? Ce l-a determinat sã aleagã un anumit rãspuns?
În cel mai bun caz, profesorul deduce ce ºtie ºi ce este
capabil sã facã elevul cu anumite cunoºtinþe. Evidenþa
faptului cum va putea folosi elevul cunoºtinþele sale în
situaþii reale complexe este indirectã. Pe de altã parte,
evaluarea autenticã oferã o evidenþã mai directã a aplicãrii
ºi construirii cunoºtinþelor.
Evaluarea performanþei, evaluarea directã
În literatura de specialitate evaluarea autenticã poate
fi întîlnitã ºi sub alte denumiri, cum ar fi evaluarea
performanþei, evaluarea directã.
Evaluarea performanþei (performance assessment)
 demonstrarea de cãtre elevi, prin îndeplinirea unor
sarcini semnificative, a unor deprinderi ºi competenþe
specifice. Adepþii evaluãrii performanþei menþioneazã
urmãtoarele forme de apreciere  proiectarea ºi realizarea
experimentelor; scrierea eseurilor, care implicã regîndirea,
integrarea sau aplicarea informaþiei; demonstrarea
eficienþei prin folosirea unei tehnici; elaborarea modelelor;
scrierea lucrãrilor semestriale; prezentarea discursurilor;
participarea la examinãri orale; elaborarea portofoliilor etc.
Respectivul termen este foarte popular. Autorii care
diferenþiazã evaluarea performanþei de EA se referã la
natura autenticã a sarcinii. Pentru ei, evaluarea autenticã
este evaluarea performanþei în contexte reale sau folosind
sarcini autentice din viaþa realã.
Deoarece asigurã o evidenþã mai directã a aplicãrii
cunoºtinþelor ºi deprinderilor, EA este numitã evaluarea
directã.
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EX CATHEDRA

EX CATHEDRA

***
În Republica Moldova, aplicarea testelor reprezintã
o practicã relativ recentã, implementatã cu succes
preponderent în evaluãrile naþionale externe, la sfîrºit de
cicluri ºcolare. În 2005, în evaluãrile externe au fost
utilizate teste cu unele elemente de evaluare autenticã.
Se preconizeazã trecerea treptatã la acest gen de testare
ºi în universitãþi.
Prezentul articol, elaborat în baza studiului literaturii
de specialitate ºi a practicilor actuale de evaluare ºcolarã
din diferite þãri, denotã multiple avantaje ale evaluãrii
autentice, care completeazã evaluarea tradiþionalã, în
special testarea. Adepþii EA ne atenþioneazã sã nu ne
lãsãm duºi de valul testãrii, sã nu ne limitãm doar la ET.
Notã: Acest studiu a fost elaborat în cadrul cercetãrii
Proiectarea ºi realizarea evaluãrii autentice în
învãþãmîntul preuniversitar din Republica Moldova,
iniþiate în anul 2006 de laboratorul Evaluare al Institutului
de ªtiinþe ale Educaþiei.
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Perspective ale educaþiei
permanente: formarea continuã
a personalului didactic în
cadrul instituþiei ºcolare
The motivation of the pedagogical staff for a continuous
formation has become a necessity of the modern educational
system. The teachers do not need a preparation only according
Valentina OLARU
to their profession, but they also need knowledge and abilities
Liceul Teoretic Lucian Blaga, mun. Chiºinãu
for the professional development. In order to maintain the set
of the capacities required from a teaching staff at a
corresponding level, it is necessary the formation and professional improvement to become a continuous process. The rapid
evolution of the educational system will make some teaching institutions to become unprepared concerning human resources, if
they will not take care about their staff professional development. That is why it is good for every teaching institution to have a
system of continuous formation that is based on its objectives and particularities. This fact can be realized as well as the teaching
institutions and the specialized educational services centers. In order to achieve some performing objectives, the managerial team
of the institution has to make systematically the psychological evaluation with the purpose of forming the teaching staff and to
provide relevant forming program with the individual objectives of the teaching staff.

Cercetãrile ºtiinþifice au dovedit cã nu existã un
învãþãtor ideal în sens abstract, ci doar unul care e mai
potrivit pentru locul unde lucreazã.
Martin Kielhacker
Educaþia permanentã a devenit o necesitate obiectivã
pentru lumea contemporanã: omul trebuie pregãtit sã se
acomodeze la schimbãri, sã fie capabil a face faþã noilor
solicitãri.
Educaþia este definitã ca o activitate socialã,
desfãºuratã în vederea formãrii individului pentru viaþã,
iar educaþia permanentã reprezintã educaþia tuturor
oamenilor pe tot parcursul vieþii lor [1, p. 120]. Se impune
o precizare  nu existã douã realitãþi: educaþie ºi educaþie
permanentã, ci educaþia are ca trãsãturã definitorie
caracterul permanent, care constituie un ansamblu de
mijloace la îndemîna oamenilor pentru a se forma ºi
dezvolta de-a lungul vieþii [3, p. 7].
Ideea învãþãrii neîntrerupte se contureazã mai precis
atunci cînd se ia în discuþie problema formãrii continue a

cadrelor didactice. Formarea continuã înglobeazã un
complex de acþiuni (fie cã acestea sînt sau nu
instituþionalizate) la care participã un profesor dupã
încheierea pregãtirii iniþiale ºi care au ca efect o creºtere
a competenþei. Aceastã formã de continuare a pregãtirii
generale reprezintã modalitatea fundamentalã de
asigurare a educaþiei permanente, de facilitare a accesului
adulþilor la orientãrile moderne ale activitãþii educaþionale,
cãci perfecþiunea educaþiei începe cu perfecþionarea
cadrelor didactice [4, p. 4].
Educaþia adulþilor se realizeazã astãzi tot mai intens,
ea are loc atît instituþionalizat, prin diferite forme de reciclare ºi perfecþionare, dar ºi neinstituþionalizat, prin
forme care þin de conºtiinþa ºi mentalitatea oamenilor.
Aceastã modalitate permite o dezvoltare profesionalã mai
eficientã, cadrul didactic devine mai competent în arta
pedagogicã, reprezentînd un adevãrat model pentru
generaþiile în creºtere. Procesul dat are o deosebitã importanþã în special pentru profesorii aflaþi la debutul carierei,
care doresc o integrare socio-profesionalã de succes.
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Angajat într-o muncã delicatã ºi, în acelaºi timp,
responsabilã, tînãrul specialist îºi construieºte continuu
personalitatea pentru a atinge acea proiecþie idealã a
rolului social de profesor. Aceastã proiecþie deseori diferã
în funcþie de perspectiva din care este privit profesorul
de cãtre elevi, manageri, teoreticieni ºi de aºteptãrile altor
categorii de persoane faþã de statutul pe care îl are
[7, p. 192]. Astfel, cercetãtorii A. Neculau, V. Fetescu,
D. Argyle, G. Ryans, N. Mitrofan [5, p. 166] relevã diferite
seturi de abilitãþi ºi caracteristici profesionale, pe care
trebuie sã le posede un cadru didactic bun. Menþionãm
doar cîteva caracteristici formulate de V. de Landsheere:
 flexibilitate;
 atitudine democraticã;
 ordonare ºi planificare riguroasã a activitãþilor;
 cãldurã umanã ºi simþul umorului [9, p. 139].
Dacã se va urmãri formarea unui asemenea comportament, fie prin efort propriu, fie prin cultura organizaþionalã
a instituþiei în care activeazã, dezvoltarea ºi perfecþionarea
continuã a respectivului profesor va fi eficientã ºi
productivã. De asemenea, în corespundere cu principiile
educaþiei permanente, autoafirmarea profesionalã a
cadrului didactic va fi progresivã ºi direcþionatã, dacã el
îºi va supune activitatea unui proces de reflecþie continuu
pentru a-ºi depista atît succesele cît ºi insuccesele,
transformîndu-le pe cele din urmã în direcþii prioritare de
creºtere profesionalã. Echipa managerialã trebuie sã
susþinã prin diverse modalitãþi intenþiile de autorealizare,
motivînd profesorii ºi oferindu-le oportunitãþi de formare
în cadrul ºcolii în corespundere cu nevoile ºi aspiraþiile
lor, care pot fi identificate prin intermediul unor
chestionare. Metodologia acestei strategii trebuie sã
þinteascã cultivarea sub toate aspectele a independenþei
subiecþilor ºi asumarea responsabilitãþii pentru propriul
progres profesional.
Conºtientizarea rolului sãu profesional, a consecinþelor unor decizii pedagogice, analiza profundã a
propriei activitãþi ºi prognozarea perspectivelor,
capacitatea de autocontrol ºi autoperfecþionare constituie reperele fundamentale ale procesului de autoeducaþie
continuã a unui cadru didactic [10, p. 8].
Autoeducaþia reprezintã Activitatea conºtientã,
intenþionatã, pe care un individ o desfãºoarã pentru
formarea ºi dezvoltarea propriei persoane [1, p. 22]. Ea
ilustreazã caracterul permanent al educaþiei, deºi raportul
educaþie-autoeducaþie se schimbã pe parcursul vieþii în
favoarea celei din urmã. Pentru un adult, educaþia devine
permanentã numai prin autoeducaþie [4, p. 3] care trebuie
înþeleasã ca o completare, o continuare, dar ºi o desfãºurare a procesului educaþional. Aºa-numita autodidaxie
include atît autoinstruirea, autoinformarea cît ºi autoeducaþia, adicã autodezvoltarea ºi autoformarea [9, p. 367].
Unitatea indiscutabilã dintre formarea continuã ºi
autoeducaþie este susþinutã ºi de prezenþa aceluiaºi scop
ºi aceloraºi obiective, prin care se urmãreºte formarea

plenarã a personalitãþii profesorului. Dacã am realiza un
top al formelor de instruire continuã, atunci autoinstruirea s-ar plasa în frunte, atît dupã criteriul motivaþional
cît ºi dupã cel al eficienþei. Dupã cum menþiona G. Galilei:
Este dificil sã impui pe cineva sã înveþe ceva. Este mult
mai raþional sã ajuþi persoana respectivã sã-ºi organizeze
autoinstruirea în aºa mod ca sã ajungã singurã la
descoperirea anumitor adevãruri [8, p. 15].
Vom prezenta mai jos o sintezã a diverselor modalitãþi
de autoinstruire care pot avea ca efect dobîndirea
competenþei profesionale de cãtre un cadru didactic:
 fixarea unei teme de cercetare individualã;
 studierea literaturii de specialitate ºi metodicodidactice;
 participarea la discuþiile din cadrul consiliilor
profesorale ºi comisiilor metodice:
 diseminarea experienþelor de succes ale colegilor
de breaslã;
 elaborarea fundamentelor teoretice ºi practice ale
diverselor materiale didactice;
 antrenarea în procesul de atestare;
 participarea la stagii ºi training-uri de formare;
 implicarea în realizarea unor proiecte de cercetare;
 colaborarea cu reviste de specialitate º. a.
ªirul dat poate fi continuat, însã este mult mai
important ca fiecare profesor sã-ºi alcãtuiascã propriul
sistem de autoinstruire, selectînd activitãþile din care ar
învãþa mai bine ºi care ar avea un impact sesizabil. Pentru
a construi acest sistem, fiecare profesor va þine cont de:
• obiectivele de performanþã propuse;
• principiile de învãþare pentru adulþi;
• blocajele ºi barierele ce pot apãrea în calea
autoinstruirii;
• propriul stil de învãþare.
Vorbind despre obiectivele de performanþã asumate
de un cadru didactic, citãm un fragment din eseul unui
profesor la tema Cariera mea profesionalã: probleme ºi
perspective:
 Eram în anul patru de facultate cînd, în cadrul unui
seminar, am fost întrebaþi care sînt obiectivele noastre
pentru acel an calendaristic, ce dorim sã facem peste 10
ani ºi ce paºi vom întreprinde pentru a atinge ceea ce
ne-am propus. Mi-am dat seama cã nu ºtiu sã rãspund la
întrebãrile puse, pentru cã niciodatã nu am gîndit în
asemenea termeni, nu mi-am propus obiective clare sau
scopuri majore. Cei mai mulþi dintre colegii mei erau într-o
situaþie similarã. Deºi mai aveam doar un an pînã la
absolvirea facultãþii, pluteam într-o dulce inconºtienþã,
fãrã prea multe repere, aºteptînd sã vedem ce se va
întîmpla ºi în funcþie de aceasta sã decidem Ceva mai
tîrziu mi-am dat seama cît de puþin pregãtiþi eram pentru
viaþã. Atunci m-am întrebat de ce în ºcoalã nu se învaþã
cum sã stabileºti obiective, cum sã le realizezi. Poate
aceasta este una dintre diferenþele semnificative între
stilul occidental de educaþie ºi cel autohton: ei par sã ºtie
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individual cît ºi colectiv  stilul propriu de învãþare.
Stilul de învãþare poate fi stabilit prin intermediul unor
chestionare psihologice. Voi insista asupra unui singur
instrument de mãsurare, care se evidenþiazã prin
simplitatea aplicãrii ºi complexitatea diagnosticãrii
[V. Cojocaru, 2, p. 320]. Chestionarul relevã patru stiluri
de învãþare  energic, reflexiv, teoretic ºi pragmatic,
oferind sugestii de consolidare ºi dezvoltare pentru
fiecare dintre ele. Acest instrument permite a construi
diagrama stilurilor personalului didactic din orice
instituþie ca ulterior sã putem oferi oportunitãþi relevante
de instruire continuã ºi efectua o evaluare autenticã a
angajaþilor.
Astfel aratã diagrama stilurilor în Liceul Teoretic
Lucian Blagadin mun. Chiºinãu:

În baza acestei diagrame, consiliul metodic al liceului
a decis sã propunã majoritãþii reflexive ºi teoretice, care
învaþã cel mai bine din analizã ºi observare, sã-ºi ghideze
activitatea de perfecþionare conform unui Paºaport al
formãrii continue. Minoritãþii energice ºi pragmatice i s-au
oferit training-uri vizînd domeniile indicate în
chestionarul Evaluarea nevoilor de formare, modulele
fixate pentru anul de studii 2005-2006 fiind: Motivarea
elevilor pentru activitãþi ºcolare ºi extraºcolare ºi
Toleranþa în relaþiile profesor-elev.
Atitudinea pozitivã faþã de sine ca subiect ºi izvor al
inovaþiilor în activitatea didacticã a fãcut ca majoritatea
profesorilor sã participe cu plãcere la mãsurile preconizate.
Am vrea sã atenþionãm asupra faptului cã existã riscul
ca profesorul, antrenat în procesul formãrii continue doar
în instituþia sa, sã se dezvolte profesional ºi sã devinã
bun numai pentru o anumitã ºcoalã. De aceea, este
absolut necesar sã se caute oferte de formare ºi în afara
instituþiei, în cadrul centrelor educaþionale specializate.
În baza celor relatate, putem conchide cã evoluþia
carierei didactice a profesorului ºcolar este influenþatã
decisiv de urmãtorii factori:
• motivele ce l-au determinat sã-ºi aleagã meseria
respectivã;
• calitatea formãrii iniþiale la facultate;
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întotdeauna ce vor, în schimb noi navigãm cum bate
vîntul .
Acest subiect pentru reflecþie rãmîne actual ºi azi, la
o distanþã de aproximativ 10 ani, deoarece indiferent de
faptul cã sistemul educaþional funcþioneazã în baza teoriei
obiectivelor, aplicarea ei se face oarecum detaºat de
persoanã, din moment ce nu am învãþat sã gîndim ºi sã
acþionãm altfel.
În urma unor experimente, E. Locke [8, p. 198] a
demonstrat cã randamentul ºi comportamentul unei
persoane sînt influenþate de finalitãþile pe care ºi le fixeazã.
Pornind de la datele obþinute, a fost elaboratã teoria
obiectivelor care pune în evidenþã capacitatea fiinþei
umane de a-ºi alege scopurile, influenþînd puternic
condiþiile ºi comportamentul de muncã. Conform
respectivei teorii, pentru a motiva o persoanã spre
perfecþionare este bine sã o încurajãm sã-ºi fixeze
obiective ambiþioase sau, cel puþin, sã o convingem sã
accepte obiective performante propuse de altcineva.
Aceste necesitãþi se impun în deosebi în pregãtirea ºi
dezvoltarea profesionalã a cadrelor din sistemul
educaþional.
Obiectivele de performanþã asumate vor deveni
mecanismul de miºcare spre succese profesionale. Echipa
managerialã poate stimula cadrele didactice sã reflecteze
asupra acestor obiective, propunîndu-le fie completarea
unui chestionar, fie scrierea unor eseuri despre carierã,
fie implicarea în procesul de elaborare a Proiectului de
dezvoltare a instituþiei.
Malcolm Knowles, cercetãtor în domeniul
andragogiei, menþiona cinci principii ale autoinstruirii de
care este bine sã þinã cont fiecare dintre noi [6, p. 9]:
1. Devenind maturi, oamenii preferã sã-ºi regleze
singuri activitatea ºi viaþa.
2. Experienþa pe care au acumulat-o adulþii constituie
pentru ei o bogatã sursã de învãþare.
3. Adulþii învaþã mai bine atunci cînd se angajeazã
în discuþii de grup sau în rezolvãri de probleme
decît atunci cînd, pur ºi simplu, ascultã sau
reproduc.
4. Maturii preferã ca învãþarea sã fie axatã pe
elemente din experienþa lor profesionalã ºi socialã.
5. Fiecare adult are stilul sãu propriu de învãþare.
Totodatã, în calea autoinstruirii pedagogului pot
apãrea urmãtoarele bariere:
 neîncrederea în forþele proprii;
 lipsa de motivaþie ºi a unui mediu favorabil
perfecþionãrii;
 nivelul scãzut al culturii organizaþionale.
Aceste bariere pot fi depãºite prin metode specifice
fiecãrui individ, þinînd cont de particularitãþile de
personalitate, dar ºi prin revizuirea politicii manageriale
din instituþie.
În continuare vom analiza ultimul factor ce determinã
edificarea sistemului de formare continuã atît la nivel
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• condiþiile de activitate în instituþia ºcolarã;
• prezenþa spiritului creativ în colectivul pedagogic;
• sistemul de perfecþionare ºi atestare a cadrelor
didactice.
Þine de competenþa echipei manageriale a unitãþilor
educaþionale ca, în baza acestor factori, sã obþinã în urma
procesului de formare continuã un profesor calificat,
satisfãcut de munca sa ºi motivat pentru autoeducaþie. Iar
celor dezinteresaþi ºi pasivi le putem sugera ideea cã Dacã
nu te gîndeºti la viitor, nu poþi sã-l ai (J. Galsworthy).
REFERINÞE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea, S., Dicþionar de pedagogie, Chiºinãu,
2000.
2. Cojocaru, V., Schimbarea în educaþie ºi schimbarea managerialã, Chiºinãu, 2004.
3. Lengrand, P., Introducere în educaþia permanentã, Bucureºti, 1973.

4. Mureºan, V., Motivaþia pentru profesiunea didacticã în perspectiva educaþiei permanente,
Timiºoara, 1991.
5. Mitrofan, N., Aptitudinea pedagogicã, Bucureºti, 1988.
6. Pãcurari, O., Formarea profesionalã continuã,
Ghid pentru formatori, Chiºinãu, 2004.
7. Stan, L., Ghidul tînãrului profesor, Iaºi, 1997.
8. Vãideanu, G., Pedagogia, vol. II, Iaºi, 1986.
9. Landsheere, V., Education et formation, Presses
Universitaires de France, 1992.
10. Ëåâèòèí, Ê. Ì., Ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå
ëè÷íîñòè ïåäàãîãà â ïîñëåâóçîâñêèé ïåðèîä,
Åêàòåðèíáóðã, 1993.
Recenzenþi:
dr. Pavel CERBUªCÃ
dr., conf. univ. Otilia DANDARA

Negocierea  dimensiune
esenþialã a comunicãrii
didactice

Lilia BOLOCAN
Universitatea de Stat din Moldova

The negotiation is some of the most important forms of work
used widely in the teaching process. It helps not only solve and
avoid the conflicts, but also enables students to make their choice
easier, understand the other better and realize that sometimes
you have to sacrifice something to gain more.

Procesul de negociere este din ce în ce mai important
pentru ºcoalã nu doar în ceea ce priveºte rezolvarea unor
conflicte, ci ºi în sensul dezvoltãrii empatiei, toleranþei,
valorificãrii la maximum a potenþialului fiecãrui elev dar
ºi al cadrelor didactice.
Termenul negociere desemneazã procesul prin
intermediul cãruia putem obþine ceva de la alþii. Orice
dorinþã pe care urmãrim sã o îndeplinim, orice necesitate
pe care sîntem obligaþi sã o satisfacem constituie
potenþiale situaþii de negociere. Negocierea este procesul
în care douã sau mai multe pãrþi, avînd obiective comune
ºi conflictuale, dezbat posibilitãþile unui eventual acord
(Hellriegel, Slocum, Woodman, 1992, p. 478). Aceiaºi
autori relevã cîteva concepte-cheie în negociere:
negocierea distributivã (o parte cîºtigã, alta pierde),

negocierea integrativã (în urma rezolvãrii problemelor au
de cîºtigat ambele pãrþi), structurarea atitudinalã (patternurile relaþionãrii, spre exemplu, cele competitivcooperaþionale), negocierea intraorganizaþionalã (mai
multe grupuri de elevi acþioneazã pentru a soluþiona
conflictele intergrupuri etc.).
În practicã, putem vorbi de patru faze ale negocierii:
1) pregãtirea, desemnînd ce vrea partea care propune negocierea;
2) dezbaterea, delimitînd ce vrea cealaltã parte;
3) propunerea, urmãrind ce se poate negocia (ºi ce
nu);
4) negocierea propriu-zisã sau cu ce se poate face
schimb.
Gouran (apud Goodall Jr., 1990, p. 45) afirmã cã pentru
a reduce efectele negative ale conflictului se recomandã
un stil de comunicare cunoscut sub denumirea de
negociere (observãm cã autorul considerã negocierea
drept un stil de comunicare), a cãrui þintã este:
 cunoaºterea diferenþelor de opinii;
 focalizarea atenþiei mai mult pe obiectivele comune
decît pe dorinþele sau cerinþele individuale;
 dezvoltarea unor abilitãþi de prezentare a argumentelor ºi dezvãluire a motivelor, precum ºi a
soluþiilor probabile.
Fiecare are stilul sãu de rezolvare a unui conflict. De
exemplu, o anumitã persoanã poate fi caracterizatã ca fiind
mai mult sau mai puþin agresivã, dominantã, inflexibilã,
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necinstitã, constructivã, binevoitoare, competitivã
º.a.m.d. Corespunzãtor clasificãrii efectuate de Thomas
ºi Kilmann (1974), aceste abordãri pot fi grupate în cinci
categorii distincte, dupã cum urmeazã:
Colaborare. Abordarea conflictului prin prisma
colaborãrii are în vedere rezolvarea acestuia prin
menþinerea relaþiilor între pãrþi ºi asigurarea realizãrii
scopurilor personale de cãtre ambele pãrþi. Recunoscînd
existenþa unui conflict, pentru a rezolva situaþia se
utilizeazã metode corespunzãtoare de management.
Abordarea în spiritul colaborãrii solicitã pãrþile sã adopte
o poziþie win-win (cîºtig-cîºtig) ºi necesitã timp, energie
ºi creativitate.
Compromis. Respectiva abordare exclude soluþia tip
win-win. În cazul dat negociatorul adoptã o poziþie care
implicã un cîºtig redus ºi o pierdere limitatã, atît din
punctul de vedere al relaþiilor interpersonale cît ºi al
obiectivelor celor douã pãrþi. Convingerea ºi manipularea
dominã acest stil. Scopul este gãsirea unei soluþii reciproc
avantajoase, care sã satisfacã parþial participanþii la conflict. Compromisul presupune adoptarea unei poziþii
mini-win-mini-lose (cîºtig minim-pierdere minimã) de
cãtre ambele pãrþi.
Conciliere. Abordarea conflictelor din acest punct
de vedere vizeazã menþinerea relaþiilor interpersonale, fãrã
a þine cont de obiectivele pãrþilor implicate. Evitarea
conflictului este privitã ca modalitate de protejare a relaþiei
dintre pãrþi. Aceasta reprezintã o poziþie lose-win
(pierdere-cîºtig).
Autoritate. Abordarea conflictului din aceastã
perspectivã implicã atingerea obiectivelor personale,
indiferent de faptul dacã relaþiile dintre pãrþi sînt afectate
sau nu. Se foloseºte presiunea pentru a apãra o poziþie
consideratã corectã sau pur ºi simplu se doreºte o victorie
cu orice preþ.
Evitare. Aceastã abordare priveºte conflictul ca pe o
situaþie ce trebuie evitatã în orice condiþii. O temã centralã
a respectivului stil este evazivitatea, care conduce la un
grad sporit de frustrare pentru pãrþile implicate.
Thomas (1977) a identificat situaþiile care reclamã un
stil de negociere sau altul:
Stilul autoritar este binevenit atunci cînd:
• se impune o acþiune rapidã ºi decisivã (urgenþe);
• un subiect important solicitã acþiuni nepopulare;
• cealaltã parte va profita de comportamentul
predispus spre colaborare;
• ºtiþi cã aveþi dreptate.
Stilul de colaborare este indicat atunci cînd:
• subiectele sînt prea importante pentru a se ajunge
la compromisuri;
• obiectivul se referã la integrarea diferitelor puncte
de vedere;
• trebuie sã vã conjugaþi eforturile;
• doriþi sã clãdiþi sau sã menþineþi o relaþie
importantã.

Stilul de evitare este pertinent atunci cînd:
• subiectele în discuþie nu sînt importante;
• se impune abordarea unor subiecte mult mai
presante;
• nu existã ºanse sã vã realizaþi obiectivele;
• posibila agravare a situaþiei eclipseazã avantajele
potenþiale;
• persoanele implicate trebuie sã se calmeze pentru
a relua ulterior negocierile;
• conflictul poate fi rezolvat mult mai eficient de
cãtre alte persoane;
• aveþi nevoie de timp pentru a culege mai multe
informaþii.
Stilul conciliant este cel mai bun atunci cînd:
• aflaþi cã greºiþi;
• doriþi sã fiþi privit ca o persoanã rezonabilã;
• subiectele în discuþie sînt mult mai importante
pentru cealaltã parte;
• tindeþi sã inspiraþi încredere pentru abordarea
altor subiecte;
• intenþionaþi sã minimizaþi pierderile în caz cã poziþia
vã este ameninþatã;
• armonia ºi stabilitatea sînt mult mai importante.
Stilul de compromis este indicat atunci cînd:
• subiectele sînt importante, dar nu puteþi fi
autoritar;
• relaþia dintre parteneri conteazã mult, dar nu puteþi
renunþa la anumite aspecte;
• oponenþi de puteri egale sînt hotãrîþi sã-ºi
realizeze scopurile în mod exclusiv;
• trebuie sã amînaþi rezolvarea unor probleme
complexe;
• trebuie sã gãsiþi o soluþie avantajoasã, deoarece
acþionaþi sub presiunea timpului;
• este singura alternativã ºi existã riscul sã nu
obþineþi nimic.
Un element valoros în negociere este poziþionarea
participanþilor. Aºezarea la masã/în încãpere constituie
un mesaj nonverbal important trimis pãrþilor despre ceea
ce le aºteaptã ºi va fi diferitã în funcþie de numãrul de
persoane, salã, gradul de animozitate, caracterul disputei,
personalitãþile celor implicaþi.
Este esenþial ca:
 fiecare participant sã-i poatã vedea pe toþi ceilalþi;
 membrii unei pãrþi sã poatã sta împreunã (dacã
doresc);
 participanþii sã se simtã comod, sã fie relaxaþi;
 negociatorul sã poatã controla procesul;
 încãperea sã fie confortabilã  luminoasã, feritã
de zgomot etc.
Elementele de care trebuie sã se þinã cont în pregãtirea
ºi poziþionarea participanþilor sînt:
• O masã rotundã sau pãtratã suficient de mare este
varianta idealã dacã dorim sã minimalizãm
diferenþele de statut.
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• Distanþa mare între pãrþi le poate oferi un
sentiment de securitate, în special dacã una dintre
ele se simte intimidatã sau chiar ameninþatã.
• Atmosferã neoficialã. Apropierea poate fi
sugeratã prin aranjamentul în stilul unei
conversaþii de salon (eliminarea mesei), în unele
situaþii putem încuraja astfel persoanele sã lase
garda jos ºi sã discute liber.
Plasamentul are implicaþii decisive asupra relaþiei,
ambianþei ºi puterii de negociere a uneia sau alteia
dintre pãrþi. Existã un limbaj al spaþiului care, în funcþie
de culturã, situaþie, profesie, individ are diferite
semnificaþii, ca ºi cel verbal. Distanþa dintre parteneri,
forma mesei, unghiurile de vizibilitate, înãlþimea ºi
poziþia scaunului faþã de masã, decorul, lumina etc. sînt
factori care pot influenþa procesul de negociere pe plan
psihologic.
a) Varianta clasicã de aºezare este cea în care
partenerii sînt situaþi faþã în faþã. Ea presupune
urmãtoarele aspecte:
A
1. libertate de miºcare;
2. observare directã,
continuã a partenerului;
3. competiþie care stimuleazã
B
ofensiva;
4. partenerul-gazdã dominã
situaþia.
Aceastã dispunere nu este recomandatã atunci cînd
se doreºte evitarea conflictului ºi, implicit, în situaþii de
negociere.
b) Poziþia de cooperare, în care partenerii sînt aºezaþi
de aceeaºi parte a mesei, are urmãtoarele caracteristici:
1. stimuleazã cooperarea,
A
B
oamenii aºezaþi astfel se
ceartã mult mai rar;
2. partenerul nu poate percepe integral mesajul transmis de privirea ºi
mimica colegului;
3. denotã o atitudine cordialã între partenerii de
discuþie;
4. le creeazã actorilor impresia cã au aceeaºi
poziþie faþã de problema discutatã.
c) Poziþia de colþ  partenerii se aflã pe cele douã laturi
ale colþului mesei  este recomandatã în
majoritatea situaþiilor de negociere ºi comportã
urmãtoarele caracteristici:
1. colþul mesei este o
A
barierã minimã în
calea tratativelor;
2. le oferã partenerilor B
posibilitatea
observãrii celuilalt;
3. stimuleazã deschiderea;
4. induce sentimentul de egalitate a partenerilor.

d) Poziþia independentã, în care
partenerii sînt aºezaþi la
distanþã maximã unul de
celãlalt, este rareori adoptatã,
deoarece comunicã dezinteresul pentru cooperare.

A

B

e) Combinaþia tacticã include
poziþia faþã în faþã ºi poziþia de
colþ.

A

B
Modul în care privim poziþionarea participanþilor ne
oferã posibilitatea folosirii unui instrument util. Este
binevenitã prezenþa unor moderatori care sã aplice tehnici
de negociere colaborative ºi sã asigure un echilibru atît
în ponderea cantitativã ºi calitativã de contribuþie la grup,
cît ºi în felul în care anumite roluri sînt negociate ºi
asumate de cãtre elevi/studenþi. Din punct de vedere
didactic, reconsiderînd tehnica negocierii din perspectiva
stilului de comunicare, propunem profesorului unele
sugestii de utilizare a acesteia în diferite situaþii
educaþionale. În aceastã ordine de idei, este important
sã fie urmãrite cîteva caracteristici proprii unei negocieri
eficiente:
• Intraþi în negociere fiind orientat spre reuºita
ambelor pãrþi.
• Porniþi de la premisa ipotezei optimiste, considerînd cã persoana cu care trataþi este de bunãcredinþã. Menþineþi-vã aceastã încredere cît este
posibil.
• În cazul suspiciunii de negociere trucatã,
atenþionaþi de la început: Vreau sã ºtiu regulile
jocului. Încercãm sã ajungem la un acord cît mai
repede ºi cu cît mai puþin efort. Sau ne jucãm dea «negociatul dur», unde cîºtigã cel ce se
încãpãþîneazã mai tare?.
• Stabiliþi un termen chiar de la debutul ºedinþei:
Vom ajunge la un acord reciproc cel mult în «n»
ore/minute.
• Fiþi asertiv, fiþi sigur de ceea ce vreþi. Nu ezitaþi sã
cereþi. Nu uitaþi cã niciodatã nu veþi obþine mai
mult decît aþi cerut ºi cã nu este dezonorant sã
ceri într-o negociere. La rîndul dvs., fiþi pregãtit
sã plãtiþi pentru a obþine.
• Concentraþi-vã asupra cerinþelor (nevoilor reale),
nu asupra poziþiilor afiºate ºi a personalitãþilor.
Pentru aceasta, încercaþi sã vã daþi seama de ce
doreºte celãlalt ceea ce se solicitã.
• Faceþi-l pe celãlalt sã vorbeascã mai mult decît
vorbiþi dvs.
• Cãutaþi monede de schimb: oferiþi ceva fãrã
importanþã pentru dvs. în schimbul a ceva
valoros.
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precedentã. Pauzele prea lungi însã obosesc
ºi iritã.
• În încheiere:
 dacã aþi reuºit ºi aþi dobîndit mai multe avantaje
decît partea adversã, permiteþi-i sã-ºi pãstreze
demnitatea. Urmeazã sã gãsiþi o soluþie pentru
a salva aparenþele: de exemplu, acordîndu-i o
concesie finalã. Aceasta îndulceºte situaþia;
 indiferent de rezultat, mulþumiþi-i persoanei
respective cã v-a ascultat. Dacã aþi obþinut
ceea ce doreaþi, exprimaþi-vã asigurarea cã ea
va fi mulþumitã de rezultate.
Observãm deci cã negocierea posedã posibilitãþi
extinse de utilizare ºi ca metodã didacticã, în sensul
sporirii eficienþei procesului de predare-învãþare cît ºi în
cel de colaborare cu colegii.
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• Faceþi negocieri pe termen lung. Nu aveþi interesul
sã reluaþi negocierile prea curînd.
• Cînd intraþi în impas:
1. aduceþi în discuþie date noi;
2. stabiliþi o pauzã; nu ezitaþi. A cere o amînare
nu este un semn de slãbiciune, ci o posibilitate
de a veni cu forþe noi. Anunþaþi cã sînteþi în
impas ºi cã ambele pãrþi au nevoie sã se mai
gîndeascã;
3. situaþi-vã pe o poziþie fermã: Dacã vã
convine, bine, dacã nu... sau faceþi o concesie
finalã, întrebînd care ar fi cerinþa ce ar duce la
încheierea negocierii. Nu faceþi concesii fãrã
a primi ceva în schimb.
• Atenþie la limbajul verbal:
 cuvintele magice într-o negociere sînt cele
simple, precise, pozitive;
 propoziþiile: scurte ºi enunþate cu o anumitã
pauzã între ele, pentru a-i permite asultãtorului
sã le asimileze ºi/sau sã intervinã, dacã
doreºte;
 nu folosiþi expresii triviale, porecle ºi termeni
peiorativi, ticuri verbale (ªtii?, OK,
Deci); expresii de argou;
 utilizaþi jargonul (limbaj utilizat de o categorie
socialã ºi/sau profesionali), dar cu decenþã,
pentru a fi înþeles; acesta vã conferã prestanþã
ºi credibilitate;
 pauzele sînt indicate pentru a sublinia ideea

NEGOCIEREA  DIMENSIUNE ESENÞIALÃ A COMUNICÃRII DIDACTICE

37

DOCENDO DISCIMUS

Parteneriatul profesorelev-pãrinte în dezvoltarea
competenþelor de cercetare
prin proiect ºi portofoliu

Lia SCLIFOS
Colegiul de Construcþii, mun. Chiºinãu

Viitorul nu este un loc unde sã ne îndreptãm, ci unul
care apare pe mãsurã ce influenþãm ºi sîntem influenþaþi
de ceea ce facem, de felul în care gîndim ºi învãþãm.
Paul Clarke
ªcoala are misiunea de a educa generaþiile în creºtere,
de aceea trebuie sã-ºi asume rolul de instituþie comunitarã
fundamentalã, de organizaþie cu iniþiative care sã conducã
la parteneriate ºi cooperare, care sã dinamizeze ºi sã
dezvolte societatea. ªcoala poate fi iniþiatoarea unor
programe de parteneriat ce ar urmãri sporirea calitãþii vieþii,
ar promova valori precum responsabilitatea, conlucrarea,
participarea, transparenþa ºi comunicarea. Educaþia este
eficientã dacã cei implicaþi direct sau indirect în acest
proces nu sînt indiferenþi faþã de problemele cu care se
confruntã ºcoala, au încredere ºi coopereazã pentru
rezolvarea lor ºi se simt responsabili pentru rezultat.
Factorul cheie al parteneriatului profesor-elev-pãrinte
constã în colaborare, în termeni de avantaj reciproc, care
ar aduce beneficii majore pentru toate categoriile cuprinse
în aceastã triadã. Considerãm cã ar fi bine sã delimitãm
administraþia ºcolii ca o componentã aparte, deoarece
constituie un factor de decizie important în educaþie (vezi
Schema 1).
Privit ca o prioritate, parteneriatul profesor-elevpãrinte necesitã o reconceptualizare din perspectiva
reformelor din învãþãmînt. Baza lui metodologicã o
constituie urmãtoarele principii:

38

•
•
•
•

Colaborare ºi cooperare;
Conducere participativã;
Orientare pragmaticã a procesului educaþional;
Aplicare în afara ºcolii a cunoºtinþelor acumulate/
Aplicarea cunoºtinþelor acumulate în afara ºcolii;
• Implicare optimalã a familiei în educaþie.
Astfel, învãþãmîntul se va orienta spre formarea de
competenþe  un ansamblu integrat de capacitãþi care
permit a stãpîni în mod spontan o situaþie ºi a reacþiona
în mod adecvat (G. Roegiers).
O perioadã îndelungatã sarcina educaþiei consta în
asimilarea cunoºtinþelor pe care le punea la dispoziþie
ºtiinþa. Astãzi scopul ei este de a-i învãþa pe elevi sã le
dobîndeascã singuri. Prin urmare, competenþa informaþionalã, stipulatã de Consiliul Europei drept una cheie,
devine o prioritate, iar trecerea în Republica Moldova la
modelul de studii trei plus doi plus trei, aprobat odatã
cu aderarea la procesul de la Bologna, impune ºcolii
contemporane noi cerinþe. Una dintre ele este dezvoltarea
la liceeni a competenþei de cercetare. La moment, ea poate
constitui o problemã, deoarece presupune redefinirea
Schema 1
Administraþia

Elevii
Profesorii

Pãrinþii

metodologiei de învãþare la respectiva treaptã ºi solicitã
o serie de discuþii ºi acþiuni referitoare la calitate,
parteneriat, succes. Aceste imperative rãmîn în atenþia
liceului, pentru cã, în primul rînd, el trebuie sã rãspundã
necesitãþilor individuale de învãþare, iar, în al doilea rînd,
expectanþelor oamenilor, societãþii. Pentru a realiza
obiectivul în cauzã, liceenilor trebuie sã li se ofere suport
educativ de cea mai înaltã calitate, ei fiind încadraþi în
comunitãþi de învãþare extinse. Implicarea într-un proces
complex de formare a competenþelor de cercetare va reliefa
preferinþele cognitive ale liceenilor ºi îi va uni în asemenea
comunitãþi.
Noþiunea de competenþã include nu numai
componenta cognitivã ºi operaþional-tehnologicã, dar ºi
motivaþionalã, eticã, socialã ºi comportamentalã. Ea
vizeazã rezultatele învãþãrii în termeni de cunoºtinþe,
abilitãþi, dar ºi un sistem de orientãri valorice, obiceiuri.
Competenþele se formeazã atît la ºcoalã cît ºi în familie,
printe prieteni, colegi, fiind influenþate de politicã, culturã,
religie. Prin urmare, este un proces complex care depinde
de mediul în care se educã elevul.
Din schema prezentatã mai sus este clar cã elevii
constituie þinta spre care se orienteazã parteneriatul ºi,
concomitent, membru activ al procesului de colaborare.
Elevul de astãzi trebuie format ca personalitate liberã,
independentã, capabilã sã lucreze cu diferite surse, sã
analizeze critic informaþiile oferite, sã ia decizii pertinente,
nu doar ca persoanã care cunoaºte conþinutul curricular
ºi respectã întocmai cerinþele profesorilor, pãrinþilor.
***
Omul, prin natura sa, este un cercetãtor, iar cercetarea
reprezintã un gen de activitate umanã bazatã pe interes,
curiozitate, atitudine activã faþã de lumea înconjurãtoare.
Cunoºtinþele pot fi însuºite pe diferite cãi: din cãrþi,
experienþã, credinþã, intuiþie, cercetarea însã înseamnã un
proces de obþinere, producere a lor, o formã a activitãþii
cognitive a omului.
În fiecare societate, indiferent de specificul naþional
ºi tradiþiile cultural-educative, existã stereotipuri privind
capacitatea de învãþare a omului, care determinã, de fapt,
conþinuturile învãþãmîntului, metodologia ºi tempoul de
însuºire a acestora. Unii savanþi din Republica Moldova
au o atitudine scepticã faþã de ideea dezvoltãrii
competenþei de cercetare la liceeni, considerînd acest
obiectiv irealizabil la vîrsta respectivã, fapt cu care nu
sîntem de accord. Liceenii au un anumit nivel de instruire,
posedã o concepþie despre lume (posibil nedefinitivatã),
au abilitãþi incipiente de autoanalizã etc. Pregãtirea lor
deci este suficientã pentru formarea competenþei de
cercetare care, de altfel, ar realiza douã scopuri importante
în învãþãmînt:
1. Asigurarea continuitãþii liceu-facultate.
2. Perceperea activitãþii de cercetare ca instrument
de creºtere a calitãþii învãþãrii, vieþii în general.
Ar fi greºit sã susþinem cã liceul va realiza aceste

obiective asemeni Academiei de ªtiinþe. Iatã de ce vom
defini termenii cercetare ºtiinþificã ºi cercetare ºcolarã.
Dacã în ºtiinþã scopul major rezidã în obþinerea unui
rezultat inedit prin elaborarea de noi teorii, cunoºtinþe,
atunci în învãþãmînt finalitatea activitãþii de cercetare este
instructivã, de formare a competenþelor de cercetare ca
metodã universalã de cunoaºtere a realitãþii, de dezvoltare
a gîndirii investigative, de activizare a poziþiei celor educaþi
în baza cunoºtinþelor acumulate, de implicare activã în
procesul de învãþare prin obþinerea independentã de noi
cunoºtinþe importante pentru elevul concret într-o situaþie
concretã. Activitatea instructivã de cercetare este legatã
de rezolvarea unei probleme creative, cu un rezultat
necunoscut de elev, care va avea la bazã modelul ºi metodologia acceptate în sfera ºtiinþei:
• Formularea temei de cercetare/a problemei;
• Demonstrarea actualitãþii temei;
• Formularea scopului ºi a obiectivelor cercetãrii;
• Determinarea obiectului cercetãrii ºi formularea
ipotezelor;
• Alegerea metodelor de cercetare;
• Cãutarea ºi selectarea diverselor variante de
rezolvare a problemei;
• Acumularea materialului ºi sinteza datelor;
• Descrierea procesului de cercetare;
• Discutarea rezultatelor cercetãrii;
• Formularea concluziilor ºi aprecierea rezultatelor;
• Pregãtirea ºi susþinerea proiectului final.
Textul elaborat trebuie sã fie ordonat logic atît într-o
cercetare ºtiinþificã cît ºi în una ºcolarã. În afarã de
lucrãrile de cercetare, liceenii pot realiza ºi alte produse
în urma activitãþii de investigaþie:
• Lucrãri de tip referat  care solicitã analiza unor
surse informaþionale ºi elaborarea în baza lor a
viziunii proprii asupra problemei abordate.
• Lucrãri experimentale  scrise în baza unui
experiment, care este descris în ºtiinþã ºi are un
rezultat cunoscut, dar necesitã o interpretare
proprie dupã schimbarea anumitor condiþii.
• Lucrãri de descriere  orientate spre observarea
ºi analiza unui fenomen care poate avea elemente
de noutate ºtiinþificã.
De unul singur elevul nu va putea realiza aceste
produse corespunzãtor cerinþelor ºi nevoilor societãþii.
Þinem sã remarcãm acest lucru pentru a evidenþia
necesitatea parteneriatului în educaþie.
Dat fiind faptul cã cercetãrile ºcolare dezvoltã gîndirea analiticã ºi abilitãþile de cercetãtor, elevului trebuie
sã i se ofere o anumitã libertate, poate chiar în detrimentul
unor formalitãþi de protocol; în caz contrar, cercetarea, a
cãrei esenþã este stimularea activitãþii cognitive a elevului,
într-un sistem de învãþare reproductiv se poate transforma
treptat în realizarea unor sarcini de învãþare obiºnuite.
Activitatea de investigare a liceenilor trebuie sã
demonstreze anumite competenþe, cum ar fi: abilitatea de
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a lucra cu izvoarele, de a utiliza diferite metode de studiu,
de a sistematiza ºi a structura materialul acumulat, de a
concluziona, de a contrapune diferite opinii, de a aprecia
evenimente ºi fapte.
Orice cercetare presupune mai multe etape de bazã:
pregãtirea, efectuarea cercetãrii, descrierea ºi prezentarea
rezultatelor, liceanul urmînd sã anticipeze rezultatul,
fixîndu-ºi un scop real.
Pentru organizarea acestui tip de activitate în liceu,
trebuie sã se acorde o atenþie deosebitã temei, caracterului
ºi volumului cercetãrii. Alegerea temei este un pas
important ºi responsabil. Ea trebuie sã fie actualã, utilã ºi
interesantã din punct de vedere ºtiinþific; sã fie formulatã
concis ºi sã ofere maximum de informaþii despre
conþinutul viitoarei lucrãri. O greºealã frecventã la aceastã
fazã este alegerea unor teme de proporþii, greu de cercetat
din cauza unui volum mare de date. Temele mai înguste,
mai concrete sînt studiate mai profund ºi mai detaliat. La
selectarea temei, liceenii se vor conduce de cîteva reguli.
Aceasta trebuie:
• sã prezinte interes ºi sã corespundã preocupãrilor
elevilor;
• sã fie realizabilã, iar rezultatul  de utilitate realã
(obþinerea de cunoºtinþe, abilitãþi, atitudini;
dezvoltarea intelectului; realizarea necesitãþilor
investigaþionale);
• sã fie originalã, sã abordeze netradiþional fapte ºi
evenimente cunoscute.
De asemenea, elevii urmeazã sã ia în calcul ºi accesul
la izvoare, metodele folosite.
Pentru efectuarea cu succes a cercetãrii, profesorul,
liceenii ºi pãrinþii vor alcãtui un plan de lucru pentru o
perioadã anumitã de timp: profesorului revenindu-i
misiunea de a recomanda tehnicile potrivite, a monitoriza
procesul de cercetare; pãrinþilor  de a-i ajuta pe copii sã
selecteze tema (care, de altfel, ar putea sã prezinte interes
pentru întreaga familie), de a-i susþine moral, elevilor 
de a realiza cercetarea.
***
Tehnologiile educaþionale vizeazã formarea
competenþelor de bazã ºi transformarea elevului din
obiect în subiect al învãþãrii. De aceea, îmbinarea lor
reuºitã poate contribui eficient ºi la formarea
competenþelor de cercetare.
Proiectul, ca tehnicã de învãþare, a apãrut la începutul
secolului XX în SUA, fiind numitã iniþial Metoda
problemelor, deoarece se punea accent pe motivaþia
elevilor prin selectarea subiectelor din viaþa de zi cu zi.
Metoda a atras imediat atenþia savanþilor din alte state,
inclusiv URSS, drept confirmare fiind încercarea
pedagogului S.T. ªaþki de a organiza o grupã de profesori
care sã valorifice respectiva metodã. În 1931 însã aceastã
tentativã a fost interzisã printr-o decizie a CC al PCUS.
Proiectul este o tehnicã de lucru care finalizeazã cu
un produs, rezultat din transferul de cunoºtinþe,

deprinderi, capacitãþi ale membrilor echipei sau ale unei
persoane. El solicitã ºi faciliteazã abordãrile interdisciplinare ºi consolideazã competenþele sociale. Proiectul
presupune o sarcinã realã de cercetare pentru o perioadã
concretã de timp. Tema ar putea fi una transdisciplinarã,
fiecare disciplinã determinînd resursele, contribuþia în
realizarea ei. În acest caz, proiectul are ºanse reale de a
se înscrie în prioritãþile educaþionale ale instituþiei de
învãþãmînt.
Proiectul este iniþiat în sala de studii, prin fixarea temei,
definirea problemei/problemelor, înþelegerea sarcinii de
lucru (eventual, prin începerea rezolvãrii acesteia),
continuã acasã pe parcursul a cîteva zile sau sãptãmîni,
timp în care elevul poate solicita consultanþã din partea
profesorului, pãrinþilor ºi se încheie în auditoriu, prin
prezentarea în faþa colegilor a unui raport asupra
rezultatelor obþinute ºi, dacã este cazul, a produsului
realizat. Este deosebit de util atunci cînd profesorul
urmãreºte accentuarea caracterului practic/aplicativ al
învãþãrii, apropierea între discursul teoretic ºi experienþa
de viaþã a elevilor.
Pentru eficientizarea procesului de lucru asupra
proiectului este bine sã se planifice ore speciale.
Prima lecþie va fi rezervatã pentru stabilirea temei ºi
formularea problemelor. Problema nu este altceva decît o
sarcinã care conþine o contradicþie, fãrã un rãspuns clar,
ºi necesitã cercetare, cãutare de soluþii. De exemplu, elevii
din clasa a XII-a au ales ca temã de proiect Democraþia
în Republica Moldova între mit ºi realitate, conturînd
urmãtoarele probleme:
• Responsabilitatea civicã ºi democraþia.
• Tineretul din Republica Moldova  posibilitãþi ºi
limite.
• Corelaþia culturã personalã-culturã socialã.
• Sãrãcia ºi participarea civicã etc.
A doua lecþie va debuta cu un exerciþiu, o discuþie
despre actualitatea temei (elevii vor avea de redactat un
eseu, argumentînd actualitatea temei) care va fi finalizatã
acasã în scris.
La lecþia a treia se va determina scopul, obiectivele,
obiectul ºi ipoteza/ipotezele, aplicînd tehnicile GPP,
Graficul T etc.
Lecþia a patra va începe cu prezentarea produsului
realizat, dupã care se va lucra asupra metodelor de
cercetare. Unele dintre ele le sînt cunoscute elevilor ºi
pot fi aplicate cu uºurinþã, altele  chestionarul,
sondajul  necesitã pregãtire ºi o abordare participativã.
De exemplu, pentru a elabora un chestionar în cadrul unui
proiect de cercetare privind tendinþele de dezvoltare a
Republicii Moldova la etapa actualã, elevii au alcãtuit o
listã cu întrebãri care ar contribui la identificarea faptelor,
problemelor, atitudinilor ºi ar sugera unele idei
preliminare. Întrebãrile au fost clasificate în funcþie de
problematicã ºi incluse într-un chestionar, aplicat pe
categorii de vîrstã (18-35 ani, 35-55 ani ºi peste 55 ani).
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Majoritatea elevilor i-au implicat pe pãrinþi în realizarea
acestei cercetãri, ultimii manifestînd un interes deosebit.
Astfel, se confirmã încã odatã cã elementul cheie în
motivaþia pentru cercetare este abordarea ei participativã.
Lecþia a cincea presupune:
• Prelucrarea în grupuri a datelor obþinute pe
categorii de vîrstã ºi probleme;
• Prezentarea iniþialã a rezultatelor;
• Formarea grupurilor mixte ºi conceperea unui tabel
comparativ pe categorii de vîrstã ºi probleme;
• Prezentarea rezultatelor.
Pentru lecþia a ºasea liceenii au pregãtit, individual,
în perechi sau în grupuri, materialul teoretic cu referinþã
la dezvoltarea Republicii Moldova la etapa actualã,
utilizînd multiple surse, inclusiv manualul, ºi au exersat
interpretarea rezultatelor chestionarului prin prisma celor
studiate. Acasã ei au formulat în scris concluzii ºi au
elaborat un eseu reflexiv privind lucrul asupra cercetãrii,
avînd ca scop dezvoltarea abilitãþilor de autoevaluare.
La lecþia a ºaptea, elevii au prezentat proiectul colegilor.
Analizînd rezultatele obþinute în cadrul acestor lecþii,
putem afirma cu certitudine cã proiectul este o tehnicã
care dezvoltã competenþa de cercetare ºtiinþificã. Pentru
ca elevii sã reflecteze regulat asupra achiziþiilor în termeni

de cunoºtinþe, abilitãþi, atitudini, experienþe, sã-ºi
autoevalueze activitatea ºi progresul, sã discute
aspectele care îi nemulþumesc sau pe care le considerã
abordate insuficient se va þine un portofoliu.
Portofoliul presupune acumularea ºi stocarea
sistemicã, funcþionalã, progresivã ºi constructivã a unui
ºir de materiale tematice elaborate, analiza ºi evaluarea
lor întru dezvoltarea abilitãþilor reflexive.
Modalitatea de evaluare a portofoliului se determinã
din start: discuþie individualã profesor-licean, discuþie de
grup, discuþie ºi evaluare reciprocã în plen cu prezenþa
administraþiei, pãrinþilor ºi altor oaspeþi.
Structura portofoliului va depinde de specificul
materiei ºi al sarcinilor. El poate conþine mai multe
compartimente: Portretul, Colecþia, Materiale de
lucru, Succese.
În compartimentul Portretul vor fi inserate informaþii
despre elev  certificate de participare la diferite activitãþi
de formare, concursuri, evaluãri, aprecieri ale colegilor ºi
profesorilor, autoevaluãri. Portofoliul va începe cu un
articol introductiv în care este formulat scopul, argumente
privind materialele incluse, comentarii ale autorului.
În compartimentul Colecþie vor fi incluse materiale
care nu aparþin elevului (recomandate de profesori, pãrinþi,

Schema 2
Portretul
Articolul introductiv
Informaþii despre elev

Colecþia
Materiale recomandate de
profesori, colegi, pãrinþi

Materiale de lucru
Materiale elaborate de
elev

Succese
Materiale ce demonstreazã
succesele elevului

Tema proiectului
Problemele identificate de
cãtre elev, interesele lui
Lecþia I

Algoritmul
cercetãrii.
Monitorizarea
proiectului de
cãtre profesor

Informaþii care
demonstreazã actualitatea
temei
Lecþia II
Actualitatea temei
elaboratã de elev
Scopul cercetãrii
Obiectivele
Ipotezele
Chestionarul
Prelucrarea datelor
Interpretarea rezultatelor
Concluzii
Lecþiile III, IV, V, VI

Didactica Pro..., Nr.2-3(36-37) anul 2006

Compartimentele
portofoliului

Proiectul finalizat
Rezumatul pentru
prezentare
Evaluãri
Autoevaluãri
LecþiaVII
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colegi; elaborate de colegi), dar care pot contribui la
atingerea scopului fixat de elev.
Compartimentul Materiale de lucru va conþine
lucrãri elaborate ºi sistematizate de elev: eseuri, referate,
cercetãri, reflecþii, fiºe individuale de studiu, fiºe de lecturã, teme de casã, traduceri, proiecte ºi experimentãri/fiºe
de observare, probleme identificate ºi soluþii, studii de
caz, teste ºi lucrãri de control verificate ºi apreciate etc.
În compartimentul Succese vor fi acumulate
materialele care, dupã pãrerea elevului, reflectã cele mai
bune rezultate. Fiecare dintre ele va fi datat ºi însoþit de
comentarii privind realizarea scopului ºi a obiectivelor
(vezi Schema 2).
Acest lucru va îmbunãtãþi considerabil activitatea
elevilor, deoarece materialele vor fi stocate, analizate ºi
sistematizate. În articolul de prezentare vor fi descrise clar
aºteptãrile elevului, monitorizarea succesului propriu prin
dezvoltarea abilitãþilor reflexive ºi a celor de autoevaluare.
Portofoliul este un factor important de motivare a învãþãrii
prin urmãrirea ºi demonstrarea progreselor. Un rol aparte
în completarea lui îi revine profesorului, dar ºi pãrinþilor
care de la bun început se implicã în determinarea scopului,
metodelor de lucru etc. Vîgotsky, referindu-se la conceptul
de zonã a proximei dezvoltãri, menþioneazã cã în evaluarea
evoluþiei mintale trebuie sã þinem seama nu doar de ceea
ce poate sã rezolve copilul singur, ci ºi de ceea ce poate sã
realizeze cu ajutorul adulþilor, întrucît ceea ce poate rezolva
acum fiind asistat de adult, va putea rezolva singur în viitor.
Anticipînd competenþele elevului, profesorul ºi pãrinþii îi
vor oferi stimulãri corespunzãtoare, sprijin ºi ajutor.
Pentru a favoriza dezvoltarea, învãþãmîntul trebuie sã
valorifice potenþialul elevilor. ªcoala nu se poate raporta
doar la achiziþiile prezente, ci ºi la capacitãþile ce reflectã
achiziþiile ulterioare. Vîgotsky este de pãrere cã nivelul
actual mãsoarã dezvoltarea trecutã, în timp ce zona de
dezvoltare proximã mãsoarã potenþialul evoluþiei ulterioare.
Existenþa acestei zone se întemeiazã pe douã axiome: posibilitatea dezvoltãrii ºi necesitatea medierii socioculturale.
Dupã Piaget, dezvoltarea cognitivã condiþioneazã
capacitatea de învãþare, iar Vîgotsky considerã dezvoltarea
drept consecinþã a proceselor de învãþare. Un învãþãmînt
bun, dupã Vîgotsky, este cel ce precede dezvoltarea. Aceastã

idee pedagogicã are un fundament psihologic: orice funcþie
psihicã superioarã apare de douã ori pe parcursul dezvoltãrii
copilului (întîi ca activitate colectivã, socialã, deci ca funcþie
interpsihicã, apoi ca activitate individualã, ca proprietate
interioarã, ca funcþie intrapsihicã). Învãþarea nu este
dezvoltare, dar organizatã corect contribuie la dezvoltare,
pentru cã implicã ºi impulsioneazã procese psihice care în
afara învãþãrii ar fi practic imposibil de dezvoltat. Atunci cînd
învãþarea se organizeazã în temei pe clase ºi lecþii,
posibilitatea aplicãrii acestei teorii se reduce. Experienþa
demonstreazã cã una din soluþii, în acest sens, este utilizarea
la clasã a proiectelor de grup, a portofoliului care, de altfel,
pot fi o condiþie pentru formarea competenþei de cercetare.
Evaluarea proiectului ºi a portofoliului se poate
efectua în bazã de rubrici ºi indicatori care vizeazã aspecte
cantitative ºi calitative ºi sînt cunoscuþi din start de elevi.
Profesorul va aprecia munca, urmãrind:
• acurateþea produsului;
• rezultatele obþinute ºi posibilitatea generalizãrii;
• raportul final ºi modul de prezentare a acestuia;
• gradul de implicare a participanþilor în realizarea
sarcinii de lucru etc.
Ca tehnicã de evaluare, portofoliul oferã oportunitãþi
reale pentru evidenþa cantitativã (evaluarea volumului
informaþional, corespunderea conþinutului rigorilor
ºtiinþifice moderne etc.) ºi pentru evaluarea calitativã.
Profesorul poate alcãtui fiºe de evaluare în care sã
consemneze în mod regulat observaþii ºi aprecieri asupra
activitãþii fiecãrui elev/grup de lucru.
Pentru fixarea ºi evaluarea cunoºtinþelor, profesorul
poate recurge  în special dupã etapa de culegere,
organizare, prelucrare ºi evaluare a informaþiilor  la un
test criterial. Acesta va conþine itemi obiectivi ºi
semiobiectivi, dar ºi itemi subiectivi, care sã le permitã
elevilor sã reflecteze sistematizat asupra procesului de
învãþare ºi asupra produselor obþinute.
Evaluarea presupune din partea profesorului multã
atenþie. El trebuie sã asiste elevul/grupul de elevi pe
durata derulãrii activitãþii, consiliindu-l ºi încurajîndu-l în
demersurile întreprinse, sã discute cu pãrinþii care au un
rol aparte în acest proces.
Parteneriatul profesor-copil-pãrinte în cercetare
modificã rolul pãrinþilor în procesul educaþional,
antrenarea lor fiind orientatã spre:
• constituirea unei unitãþi în acþiuni;
• manifestarea iniþiativei;
• corelarea planurilor de acþiune ºi a comportamentului copilului;
• susþinerea reciprocã;
• reglarea relaþiilor profesor-pãrinte-copil;
• minimalizarea contradicþiilor de diferit gen;
• acordarea ajutorului în realizare ºi evaluare.
O dovadã elocventã de colaborare între liceeni, pãrinþi
ºi profesori în conceperea proiectelor de cercetare este
urmãtorul exemplu. O elevã din clasa XII, colaborînd cu
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• sã înþeleagã cã acumularea cunoºtinþelor nu mai
este un scop în sine, ci un mijloc în atingerea
obiectivelor de învãþare.
Luînd în consideraþie rolul major al mediului motivaþional, putem afirma cã parteneriatul profesor-elev-pãrinte
este condiþia care faciliteazã acest mediu. Din cele expuse
mai sus se contureazã desluºit cã un asemenea parteneriat
este posibil, deoarece toþi actanþii depun efort, se implicã
ºi cîºtigã în rezultatul acþiunilor realizate împreunã, ajutînd
la constituirea unei strategii comune de dezvoltare a personalitãþii. Crearea atmosferei de colaborare este un indicator
al schimbãrii în învãþãmînt ºi poate fi considerat un
principiu ºi o condiþie a activizãrii rezervelor personalitãþii.
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Avantajele învãþãrii prin colaborare ºi
cooperare
Definiþiile noþiunilor de cooperare ºi colaborare sînt
multiple ºi complexe:
cooperare  faptul de a conlucra, colaborare
sistematicã a unor persoane;
colaborare  participare alãturi de alþii la realizarea unei
acþiuni sau a unei opere care se efectueazã în comun;
cooperare  modalitate de a studia cu eficienþã sporitã
o temã teoreticã sau practicã în echipã sau în grup,
îmbinînd inteligenþa ºi efortul individual cu inteligenþele
ºi eforturile grupului;
colaborare  metodã de predare ºi învãþare prin care
elevii lucreazã împreunã, uneori în pereche, alteori în
grupuri mici, pentru a rezolva una ºi aceeaºi problemã,

pentru a explora o temã nouã ori a lansa idei, combinaþii
noi sau chiar inovaþii autentice;
cooperare  colaborare specificã în care se lucreazã în
grupuri mici; participanþii sînt evaluaþi pentru muncã
individualã, comunicã între ei; activitatea este structuratã.
La prima lecturã toate aceste interpretãri par a fi
asemãnãtoare. Dacã însã se insistã asupra diferenþelor,
se poate stabili cã învãþarea prin cooperare este cel mai
înalt nivel de colaborare. A colabora nu înseamnã altceva
decît a participa alãturi de alþii la realizarea unei sarcini,
pe cînd a coopera  a conlucra sistematic cu alþii.
Pregãtirea elevului pentru integrarea activã în viaþa
socialã presupune ºi dezvoltarea competenþelor de

PARTENERIATUL PROFESOR-ELEV-PÃRINTE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENÞELOR DE CERCETARE
PRIN PROIECT ªI PORTOFOLIU

43

Didactica Pro..., Nr.2-3(36-37) anul 2006

pãrinþii în procesul de alegere a temei, a descoperit cã o
rudã, Onisim Cozma, membru al organizaþiei secrete
Majadahonda orheianã, care avea drept scop unirea
Basarabiei cu România, a fost împuºcat cu cîteva ore
înainte de intrarea oºtirilor române în Chiºinãu. Motivaþia
a fost atît de mare încît în procesul de investigare s-au
implicat nu numai pãrinþii, dar ºi rudele. În cadrul unei
cooperãri se amplificã funcþiile educative ale familiei,
lucru foarte important în orice societate.
Dezvoltarea competenþei de cercetare reclamã
modificãri ºi în relaþia profesor-elev. Într-o situaþie tipicã
de învãþare se stabileºte o relaþie dupã arhicunoscutul model: profesorul transmite cunoºtinþe, iar elevul le asimileazã
(în sistemul de învãþare pe clase ºi lecþii). Activitatea de
cercetare implicã alte dimensiuni: nu întotdeauna sînt
prezente etaloanele, legile, teoriile cunoscute; anumite
situaþii necesitã analizã individualã. Acest fapt iniþiazã o
evoluþie în paradigma activitãþii educaþionale obiectsubiect. Apare corelaþia coleg-coleg, partener-partener,
care presupune colaborare în perceperea realitãþii. O altã
corelaþie este îndrumãtor-prieten mai mic, care vizeazã
transmiterea abilitãþilor de activitate practicã legate de
perceperea realitãþii de la profesor la elev.
Elevii, la rîndul lor, angajîndu-se în asemenea acþiuni
devin capabili:
• sã identifice probleme ºi interese în socium;
• sã-ºi formuleze scopuri clare ºi sarcini realizabile;
• sã gãseascã metode, cãi optime de realizare a lor
în colaborare cu maturii;
• sã selecteze ºi sã prelucreze informaþiile necesare;
• sã-ºi planifice eficient activitatea;
• sã prezinte rezultatele obþinute;
• sã analizeze rezultatele din perspectiva creºterii
personale;
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relaþionare ºi cooperare. Realizarea acestora implicã:
 participarea la dezbateri, negocieri, rezolvãri de
probleme în grup;
 acceptarea ºi îndeplinirea unor sarcini sau responsabilitãþi cu rezonanþã socialã;
 exersarea unor roluri în cadrul activitãþilor de grup;
 participarea la stabilirea scopurilor ºi regulilor
grupului;
 identificarea situaþiilor care reclamã acþiune;
 luarea de decizii privind acþiunile pertinente diferitelor situaþii;
 influenþarea persoanelor ºi instituþiilor în scopul
soluþionãrii unor probleme sociale;
 analizarea ºi aprecierea propriului comportament
în grup;
 analizarea ºi aprecierea relaþiilor interpersonale
dintre membrii grupului;
 identificarea unor soluþii pentru situaþii conflictuale;
 respectarea personalitãþii celorlalþi, legalitãþii,
ordinii sociale, drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti.
Aceste abilitãþi au un impact deosebit în plan
cognitiv, afectiv-atitudinal ºi comportamental, ceea ce
este foarte important pentru societate.
De regulã, realizînd o activitate, membrii unui grup se
încadreazã în una dintre urmãtoarele tendinþe:
a) atmosfera de cooperare (cînd pãrþile implicate îºi
vãd scopurile congruente ori acestea coincid);
b) atmosfera de competiþie (cînd pãrþile implicate îºi
vãd scopurile ca fiind contradictorii).
Membrii grupului lucreazã împreunã pentru a atinge
obiectivele fixate, scopul fiecãruia dintre ei fiind compatibil ori complementar cu scopurile celorlalþi. În cazul
competiþiei, aºa cum subliniazã Morton Deutsch, membrii
grupului cred cã pot sã-ºi atingã scopurile doar dacã alþi
membri eºueazã în acest efort.
Unii cercetãtori considerã colaborarea ºi competiþia
valori ale eficienþei grupului. Alfie Kohn, spre exemplu,
susþine cã ,,atunci cînd un grup încearcã sã gãseascã
soluþii la o problemã, reuºeºte s-o facã mai bine dacã cei
mai buni membri ai sãi lucreazã singuri. Studiind
fenomenul dat, M. Deutsch ºi R. M. Krauss au fãcut
urmãtoarea deducþie:

• coexistenþa cooperativã oferã mai multã siguranþã
partenerilor decît cea competitivã;
• comportamentul competitiv se bazeazã pe
anumite recompense: materiale, de status în
grupul respectiv, de imagine de sine etc.;
• cooperarea este favorabilã atît în interiorul grupului ºcolar (clasã) cît ºi ca formã de comportament între grupuri.
Diverse aspecte ale cooperãrii ºi competiþiei dintre
grupuri au fost studiate din perspectiva influenþei lor
asupra performanþelor în procesul de învãþare. S-a
constatat cã realizarea unei sarcini este stimulatã mai mult
de cooperare decît de competiþie. Brown ºi Wade (1987)
au comparat situaþii de cooperare în care rolurile diferã ºi
sînt bine definite cu situaþii în care rolurile sînt similare
sau nedeterminate, stabilind cã mai favorabile pentru
producþia cognitivã sînt cele din urmã.
În ºcoala tradiþionalã competiþia se cultivã atît direct
cît ºi indirect. Spre exemplu, la o întrebare a profesorului
ridicã mîna mai mulþi elevi, însã este întrebat numai unul,
doar lui oferindu-i-se notã, deºi ºi alþii cunosc rãspunsul
corect. Mai mult, unii elevi îºi doresc ca cel ce rãspunde
sã greºeascã pentru a avea ocazia sã fie întrebaþi ei ºi sã
primeascã recompensa (notã, laudã, premiu). O astfel de
viziune asupra procesului de învãþãmînt genereazã un
cadru propice formãrii unei atitudini concurenþiale. De
aceea considerãm cã o activitate de echipã care permite,
pe de o parte, implicarea tuturor elevilor ºi, pe de alta,
oferirea unui feedback pozitiv celor ce-ºi îndeplinesc
misiunea reprezintã o perspectivã optimistã.
Ideal ar fi sã se utilizeze corect ºi optim cooperarea
dar ºi competiþia. Deutsch ºi Slavin relevã elementele
practice ale unui asemenea echilibru, ultimul propunînd
o sumã de strategii pentru a spori eficienþa ºi învãþarea
ºcolarã. În lucrarea Concursul jocurilor de echipã autorii
susþin urmãtoarele: coechipierii încearcã sã dezvolte
potenþialul fiecãruia, deoarece grupul nu va cîºtiga dacã
mãcar unul dintre membri va fi nepregãtit.
Sugestive sînt rezultatele studiilor lui Neweth ºi
Watchler (1983), Doise ºi Mugng (1981) sau cele ale lui
Brown ºi Wade (1987): cooperarea nu înseamnã
uniformizarea conduitelor, ci crearea unui spaþiu social
finalizat de o sarcinã care le cere participanþilor sã
stabileascã o interdependenþã funcþionalã.
Pedagogia contemporanã plaseazã în centrul atenþiei
personalitatea care tinde spre manifestarea maximalã a
capacitãþii sale, orientatã spre asimilarea noii experienþe,
capabilã a alege conºtient ºi responsabil. Dintre
tehnologiile ce realizeazã acest obiectiv, învãþarea
cooperantã este cea mai eficientã.
Ideea instruirii în grup a apãrut în anii 20 ai sec. XX,
dar elaborarea tehnologiei învãþãrii cooperante în grupuri
mici a început în anii 70. Instruirea cooperantã este
elementul esenþial al abordãrii pragmatice a învãþãmîntului
în filozofia lui J. Dewey; studii valoroase au fost lansate
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ºi în Anglia, Canada, Germania, Australia, Irlanda,
Japonia, Israel etc. Deºi vizeazã principii ºi tratãri comune,
optica asupra acestui fenomen diferã de la o þarã la alta.
Instruirea cooperantã cunoaºte mai multe variante:
I. Tehnologia învãþãrii în echipã, elaboratã la Universitatea D. Hopking, SUA, avînd la bazã cîteva principii:
 recompensã unicã;
 responsabilitate personalã;
 posibilitãþi diferenþiate.
Respectiva tehnologie presupune patru modalitãþi:
a) învãþarea cooperantã în grupuri mici (4 elevi). Sarcina se divizeazã, fiecare elev primind o parte din ea.
b) învãþarea în grup pe baza jocurilor. Este centratã
pe competiþia între echipe a cîte 3 elevi de acelaºi
nivel.
c) învãþarea individualã în echipe. Implicã repartizarea sarcinilor conform rezultatelor testãrii, studiu
independent.
d) învãþarea cooperantã a citirii ºi scrierii compunerilor creative. Este organizatã diferit în funcþie
de anumite criterii.
II. Tehnologia învãþãrii cooperante, elaboratã de
Elton Aronon (1978):
• grupuri a cîte 6 persoane vor lucra cu materialul
împãrþit în fragmente;
• fiecare membru studiazã un fragment;
• elevii ce studiazã acelaºi fragment se convoacã
în echipe de experþi;
• elevii revin în grupurile iniþiale ºi prezintã
rezultatele.
III. Tehnologia ,,Învãþãm împreunã, elaboratã de D.
Johnson ºi R. Johnson, Universitatea Minisota, 1987:
• clasa se grupeazã a cîte 3-5 persoane;
• fiecare grup realizeazã o sarcinã, parte a unei teme
mai mari;
• activitatea comunã a fiecãrui grup ºi a tuturor
contribuie la însuºirea materiei în ansamblu.
IV. Tehnologia Lucrul de cercetare în echipe,
elaboratã de Shlomo Sharan, Universitatea Tel-Aviv,
1976:
• elevii lucreazã individual sau în grup;
• se alcãtuieºte raportul general al grupului,
prezentat ulterior clasei;
• pune accentul pe activitatea independentã.
În Republica Moldova aceste tehnologii se aplicã cu
succes, mai ales în învãþãmîntul preuniversitar.
Învãþarea prin cooperare constituie un act specific:
 elevii lucreazã în grupuri mici;
 activitatea este structuratã;
 elevii sînt evaluaþi pentru munca individualã;
 este apreciat lucrul realizat de întregul grup;
 elevii comunicã direct între ei  faþã în faþã;
 elevii învaþã sã lucreze ca o echipã.
Pentru a crea un mediu adecvat învãþãrii prin
cooperare, este necesar a respecta trei condiþii:

1) elevii trebuie sã se simtã siguri, dar provocaþi;
2) grupurile trebuie sã fie mici, pentru ca fiecare
membru sã aibã posibilitatea sã contribuie cu ceva;
3) sarcina grupului trebuie sã fie definitã clar.
Învãþarea prin cooperare presupune:
 participarea activã a elevilor;
 propunerea unor proiecte ºi întrebãri interesante
ºi provocatoare;
 solicitarea diversitãþii de opinii ºi considerarea
tuturor contribuþiilor drept valoroase;
 respectarea opiniei fiecãrui participant;
 dezvoltarea abilitãþilor de soluþionare a
conflictelor;
 valorificarea cunoºtinþelor ºi experienþei
anterioare;
 definirea exactã a obiectivelor ºi ghidarea
activitãþii grupurilor;
 utilizarea multiplelor instrumente de cercetare,
materiale, informaþii.
Învãþarea prin cooperare diferã de abordarea
tradiþionalã a învãþãrii: elevii lucreazã împreunã, dar nu
concureazã. Dupã J. Richardson, lecþiile fundamentate pe
cooperare au cîteva caracteristici generale:
• interdependenþã pozitivã;
• rãspundere individualã;
• caracterul eterogen al membrilor ºi al grupurilor;
• conducere în comun;
• formarea deprinderilor sociale;
• rolul de observator al profesorului (care însã poate
interveni cînd e nevoie);
• munca eficientã în grup.
Învãþarea prin cooperare dezvoltã ºi educã un
comportament prosocial care, conform Dicþionarului de
psihologie socialã (1981), este orientat spre valori
sociale. Construirea demersului didactic axat pe
formarea unui astfel de comportament presupune proiectarea unor activitãþi de învãþare care sã faciliteze integrarea
cunoºtinþelor, competenþelor ºi atitudinilor într-un profil
adecvat rolului cetãþeanului într-o societate aflatã în
continuã schimbare. Conduita prosocialã se contureazã
pe baza capacitãþilor de inserþie ºi participare la viaþa
comunitãþii. Antrenarea elevilor în anumite tipuri de
activitãþi cooperante conduce la cultivarea abilitãþilor de
relaþionare, implicare, acþiune, ceea ce condiþioneazã
exercitarea unor roluri ºi responsabilitãþi sociale.
Învãþarea prin cooperare contribuie la înlãturarea
lacunelor formaþiei dupã modelul unic, stimuleazã
efortul personal al elevului în îndeplinirea sarcinilor
ºcolare, dar nu exclude prezenþa ºi activitatea educatorilor. Pentru a ºti ce ºi cum sã înveþe, elevii trebuie sã
beneficieze de o îndrumare sistematicã, pe parcursul
cãreia sã poatã dobîndi deprinderi, priceperi ºi capacitãþi
intelectuale, sã fie pregãtiþi pentru studiu independent.
Învãþarea prin cooperare este practicatã astãzi paralel cu
alte forme de organizare a instruirii. Ca urmare a cooperãrii
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sau colaborãrii în cadrul grupului, elevii sînt solidari în
alegerea þelului comun, îºi pun la încercare spiritul de
rãspundere ºi iniþiativa.
Johnson ºi Johnson (1989) susþin cã învãþarea prin
colaborare se soldeazã cu rezultate mai bune:
• performanþe superioare ºi capacitate de reþinere
sporitã;
• raþionamente de ordin superior, înþelegere mai
profundã ºi gîndire criticã;
• concentrare maximã ºi diminuare a comportamentului perturbator;
• motivaþie pentru performanþã ºi motivaþie
intrinsecã pentru învãþare;
• capacitate sporitã de a vedea situaþia ºi din
perspectiva celuilalt;
• relaþii mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie,
sex, dexteritãþi intelectuale, clasã socialã sau
condiþie fizicã;
• stare de confort psihologic, capacitate de adaptare;
• încredere în sine, bazatã pe acceptare de sine;
• competenþe sociale înalte;
• atitudine pozitivã faþã de materiile de studiu,
profesori, manageri ºi alte persoane din ºcoalã.
Procesul educaþional implicã colaborarea, cooperarea
dar ºi competiþia. Trecerea de la competiþie la colaborare
necesitã timp ºi efort atît din partea profesorului cît ºi a
elevilor. În acest sens, cadrul didactic urmeazã:
• sã propunã situaþii de problemã care vor fi rezolvate în comun;
• sã contribuie la consolidarea încrederii între membrii grupului prin cultivarea dorinþei de a coopera;
• sã motiveze iniþiative reciproce;
• sã minimalizeze tendinþele de etichetare;
• sã ofere elevilor ocazii de a participa împreunã la
diverse activitãþi;
• sã utilizeze mai multe interacþiuni cooperante,
pentru a reduce tensiunea;
• sã stabileascã scopuri ºi obiective comune;
• sã aprecieze aportul fiecãrui participant;
• sã menþinã un contact favorabil succesului ºi interacþiunii pentru o perioadã de timp mai îndelungatã;
• sã creeze condiþii pentru asigurarea unui climat
afectiv-atractiv adecvat.
Pentru organizarea eficientã a colaborãrii, profesorul
va da indicaþii cu privire la diviziunea muncii, va distribui
rolurile (singur sau împreunã cu elevii), va formula sarcini
accesibile, va repartiza eficient timpul ºi va insista asupra
respectãrii acestuia.
Deseori profesorii sînt tentaþi sã monopolizeze
discuþia dintre elevi, dat fiind faptul cã au mai multã
experienþã, ºtiu sã-ºi verbalizeze sentimentele etc.
Profesorul însã trebuie sã menþinã echilibrul între
controlul procesului ºi libertatea elevilor de a conduce
discuþia care, la un moment dat, poate devia. Dacã
activitãþile preconizate nu reuºesc, înseamnã cã elevii nu

au abilitãþi de lucru în cooperare ºi misiunea profesorului
este de a le dezvolta, recurgînd la cîþiva paºi:
1. va propune sarcini care presupun ajutarea
episodicã a colegilor de bancã;
2. va formula sarcini didactice care se îndeplinesc
în perechi;
3. va pregãti cercetarea în grup, formînd echipe
eterogene de 4 persoane ce vor conlucra pe
parcursul a cîtorva sãptãmîni;
4. va stabili împreunã cu elevii niºte reguli de
conduitã în clasã;
5. va propune o activitate în grup, prin intermediul
cãreia elevii sã se cunoascã mai bine;
6. va menþine la început o structurã simplã ºi va trasa
direcþii clare, pentru ca apoi sã treacã la structuri
mai complexe;
7. va pregãti o listã cu sarcini pentru activitãþi
cooperante.
Studiile ºcolare constituie un mic capital iniþial pe baza
cãruia omul continuã sã înveþe. Orice om cult este, în ultimã
instanþã, propriul sãu profesor. Pentru aceasta însã are
nevoie sã-ºi dezvolte abilitãþile de cooperare ºi colaborare
care-l vor ajuta sã înveþe de la alþii fãcînd ceva împreunã.
Inteligenþa indivizilor interacþioneazã generînd o
supraraþiune (termen folosit de Napoleon Hill în analiza
comparativã a biografiilor de succes din lume). Supraraþiunea apare din uniunea armonioasã a douã sau mai multe
persoane. Drept exemplu poate servi prietenia, dar ºi
cooperarea eficientã dintre Henry Ford (inventatorul
conveierului, al automobilului cu acelaºi nume), Thomas
Edison (filozof; inventatorul telefonului, lãmpii electrice,
aparatului de filmat etc.) ºi Harvey Firestone (industriaº,
creatorul companiei de producere a anvelopelor pentru
automobile). Supraraþiunea poate apãrea la orice grup de
oameni ce-ºi unesc minþile pentru a realiza ceva împreunã.
Fiecare poate folosi ceea ce îi oferã ceilalþi membri, devenind în aºa mod mai creativ, mai inventiv, mai tolerant.
Abilitãþile de colaborare ºi cooperare sînt absolut
necesare fiecãrui individ, pentru a fi util societãþii. Dezvoltîndu-le în ºcoalã, vom forma personalitãþi puternice,
deschise spre nou ºi schimbare, capabile sã obþinã
performanþe cooperînd pe parcursul vieþii cu diferite grupuri
(la universitãþi, în partide politice, la serviciu, în familie etc.).
Practica vieþii dovedeºte cã doar astfel de persoane
vor putea face faþã viitorului, devenind oameni de succes.
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Studierea limbii române în ºcoala alolingvã se bazeazã pe formarea celor patru deprinderi integratoare:
înþelegerea dupã auz, vorbirea, lectura ºi scrierea.
Activitatea de lecturã constituie nucleul demersului
didactic la aceastã disciplinã, reprezentînd totodatã veriga
principalã în dezvoltarea abilitãþilor de comunicare. De aici
ºi obiectivul major  formarea competenþelor de stãpînire
a limbii, care ar permite elevilor sã-ºi continue studiile în
vederea integrãrii lor socio-profesionale ulterioare.
În curriculumul de limba ºi literatura românã, lectura
se înscrie atît ca obiectiv specific disciplinei cît ºi ca metodã de studiere a acesteia de cãtre alolingvi.
Orice text trebuie sã fie accesibil, deoarece fãrã perceperea lui integralã, acesta existã numai pe hîrtie, nu trãieºte.
La nivelul ºcolii primare ºi al gimnaziului, textul preconizat
de manual este lecturat în cadrul orei, fapt ce permite
discutarea detaliatã a fiecãrui pasaj. Manualele oferã o
gamã variatã de texte, de aceea ar fi bine ca profesorii sã
recurgã la selectarea unor materiale care sã contribuie la
realizarea obiectivelor curriculare ºi sã constituie o sursã
pentru predarea ºi însuºirea fenomenelor de limbã (vocabular, structuri gramaticale). Textele pentru fiecare etapã
(ºcoalã primarã, gimnaziu, liceu) trebuie triate în aºa fel încît
sã corespundã conþinuturilor ºi obiectivelor curriculare.
Existã mai multe etape de formare a competenþelor
lectorale, copiii urmînd sã treacã succesiv prin fiecare.
Atunci cînd nu s-a luat în vedere una dintre ele, elevul va
regresa sau va bate pasul pe loc.
La prima etapã, elevul alolingv va fi familiarizat cu
reprezentarea convenþionalã a fenomenelor limbii române

în formã graficã. Specialiºtii propun memorarea propoziþiilor-dialog fundamentale, apoi exersarea citirii acestora.
O asemenea modalitate de lecturã ar trebui sã se efectueze
mai întîi cu toatã clasa, elevii citind dupã profesor sau dupã
un model. Urmeazã citirea în unison în grupuri mici, ceea
ce îi ajutã sã evite capcanele unor combinaþii nefamiliare
sunet-ortografie. Ulterior elevii vor fi rugaþi sã citeascã
individual (este foarte important sã ne asigurãm cã elevul
citeºte textul cu adevãrat ºi nu-l reproduce din memorie,
recunoscînd cuvintele sau sintagmele iniþiale). Profesorul
va supraveghea activitatea, indicînd anumite cuvinte ºi
cerîndu-le elevilor sã le citeascã.
Prima fazã a învãþãrii lecturii corespunde, de obicei, cu
treapta primarã. La sfîrºitul acestei etape elevul alolingv este
deja familiarizat cu sistemul ºi subsistemul limbii, cu reguli
de utilizare în diverse situaþii. El poate folosi ºi transforma
unele structuri gramaticale ºi, nu în ultimul rînd, cunoaºte
normele etice, tradiþiile, istoria ºi cultura românilor.
La etapa a doua , elevii citesc materialul memorat, dar
în combinaþii noi. Ei pot lectura modelele derivate din
materialul propus, precum ºi povestiri ºi dialoguri
recombinate. Acum se introduc itemi lexicali noi ºi
structuri uºor adaptate, pentru a le oferi un exerciþiu
elementar în deducerea sensului din context. Aceastã
etapã este hotãrîtoare în formarea deprinderilor ce vor
determina modul în care elevii vor aborda ulterior lectura.
La cea de-a treia etapã, elevul trebuie antrenat într-o
lecturã mai intensã, sub îndrumarea profesorului. În timp
ce instruirea continuã în noi zone de structurã, vocabular
ºi expresii, elevului i se va cultiva plãcerea cititului unui
material simplu, narativ ºi convenþional, ce dezvoltã o
temã necomplicatã, dar antrenantã. Dacã textul nu îl
intereseazã, asimilarea lui este mai dificilã.
În ultimii ani existã o anumitã controversã între autorii
de manuale: materialul destinat lecturii, adecvat
respectivei etape, trebuie sã trateze situaþii din aria de
culturã a limbii materne sau a culturii româneºti? Atunci
cînd se aleg situaþii comune elevilor din ambele culturi,
materialul va fi de mare interes pentru toþi.
La etapa a treia, elevul are nevoie de o anumitã experienþã
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în recunoaºterea rapidã a indiciilor structurali. El trebuie sã-ºi
dezvolte arta distingerii imediate a semnelor ce indicã afirmaþia, negaþia, întrebarea ºi exclamaþia; cuvintele ce modificã
sensul altor cuvinte; relaþiile de timp, cauzã ºi efect; enunþurile
condiþionale etc. La aceastã fazã ar fi binevenite culegeri
suplimentare de materiale, folosite în paralel cu manualul.
La etapa a patra a învãþãrii lecturii, activitãþile de citire
pot fi clasificate în intensive ºi extensive. Citirea intensivã
vizeazã progresul ulterior în învãþarea limbii, sub
îndrumarea profesorului, iar citirea extensivã, dezvoltînd
ritmul propriu al elevului, este potrivit capacitãþilor sale
individuale. Citirea intensivã va asigura baza necesarã
elucidãrii dificultãþilor de structurã ºi îmbogãþirii
vocabularului, un control mai sigur în vorbire ºi scriere.
Elevii studiazã schiþe ºi fragmente de romane, alese în
raport cu gradul de dificultate al limbii ºi, nu în ultimul
rînd, cu interesul pe care îl reprezintã pentru ei.
Pentru citirea extensivã va fi triat un material cu un
nivel de dificultate mai redus decît cel pentru citire
intensivã. Scopul citirii extensive îl constituie pregãtirea
elevului pentru o lecturã fluentã în limba a doua, din
plãcere. Acest obiectiv îl vom considera atins doar dacã
elevul va începe sã caute singur cartea româneascã.
Structurile din text îi vor fi deja cunoscute, iar vocabularul nou va fi introdus treptat, în aºa fel încît sensul
cuvintelor noi sã fie dedus din context sau stabilit cu
uºurinþã. Textele selectate trebuie sã fie atractive, iar
povestirile sã se împartã în capitole nu prea lungi. Elevul
alolingv învaþã acum sã citeascã fãrã sprijinul profesorului (sprijin continuu), al cãrui rol în acest moment este
de a-i suscita interesul pentru citit.
Etapele a doua  a patra sînt binevenite pentru ciclul
gimnazial. În aceste clase elevul demonstreazã cã a înþeles
ceea ce a citit ºi poate fi încurajat sã treacã la urmãtoarea
fazã  cea de-a ºasea care corespunde treptei liceale.
Dacã în etapa a patra profesorul îl obiºnuieºte pe elev
sã citeascã în mod individual, atunci în etapa urmãtoare
i se acordã o independenþã totalã, propuîndu-i-se
materiale neadaptate. Activitãþile din clasã se vor baza
pe citirea intensivã. Textul nu va mai fi doar citit, ci ºi
discutat în detaliu. Unii profesori folosesc o procedurã
monotonã de citire ºi traducere cuvînt cu cuvînt. Lecþia

devine plictisitoare, lipsitã de scop ºi nu cultivã plãcerea
citirii. Procedînd astfel, putem distruge acel generator
al plãcerii, dupã cum numea Bertrand Schwartz textul.
Revenim la problema textului de manual. Capacitatea
elevilor de liceu de a vorbi ºi a scrie în limba a doua va
depinde de alegerea textelor de cãtre profesor. Respectivul
stadiu nu permite selectarea dupã semnificaþia lor istoricã
în dezvoltarea literaturii române. Elevul abia a absolvit ciclul
gimnazial ºi scopul principal al lecturii trebuie sã fie
consolidarea deprinderilor de limbaj. Materialul ales ar
trebui sã fie similar celui destinat orelor de limba maternã:
schiþe, povestiri, piese, poezii accesibile, ale cãror subiecte
nu sînt prea dificile. Se presupune cã adolescentul va putea
trece la etapa a ºasea de dezvoltare a lecturii indiferent de
faptul dacã va continua sau nu studiul limbii a doua. El
trebuie sã se simtã destul de sigur pentru a-ºi alege o carte,
o revistã sau un ziar ºi sã le citeascã pentru propria plãcere
ºi instruire, apelînd rareori la dicþionar. Specialiºtii în
domeniu considerã cã la acest nivel obiectivele curriculare
sînt îndeplinite ºi elevul alolingv este capabil sã citeascã
fãrã dificultate, sã comunice cu semenii, vorbitori de limba
românã, ºi sã se integreze în societate.
Ajung oare elevii noºtri la cea de-a ºasea etapã a
lecturii? Au ei nevoie sã citeascã tot ce s-a menþionat
anterior? Rãspunsul se lasã aºteptat.
Consider cã dacã deprinderea de a citi nu a fost
formatã la primul nivel ºi dezvoltatã pe parcurs, limba nu
a fost însuºitã aºa cum ne-am dorit-o. Atunci cînd
contactul cu limba ºi literatura românã a avut loc
nerespectîndu-se procesele sus-numite, elevul poate
sã-ºi cultive o atitudine negativã faþã de aceastã materie.
Lectura este o tehnicã fundamentalã de muncã
intelectualã, care în practica ºcolii devine o parte esenþialã
a învãþãrii, o activitate de studiu personalã ºi formativã.
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Nu putem atinge perfecþiunea umanã fãrã dragoste
ºi tandreþe, locul cel mai potrivit pentru cultivarea lor fiind
familia. Spaþiul necesar întru armonizarea relaþiilor dintre
bãrbat ºi femeie ºi, ulterior, întru educarea copiilor este
casa pãrinteascã. Familia reprezintã un sistem alcãtuit din
mai multe personalitãþi ce interacþioneazã ºi ale cãror
comportamente, atitudini sînt interdependente ºi intercorelate. Ideile expuse sînt primordiale în contextul etnopedagogiei familiei ºi au stat la baza elaborãrii acestui articol.
În toate timpurile, idealul uman a fost vãzut ca o armonie deplinã între calitãþile fizice ºi morale [3, p. 54]. Pedagogul rus Uºinski spunea: Numai omul cu minte ºi inimã
bunã poate fi demn de încredere, iar în folclorul românesc
gãsim: Omul cu înþelepciune face numai fapte bune ºi
Înþelepciunea bãtrînilor  lumina tinerilor [8, p. 83].
Creaþia popularã oralã îi atribuie persoanei numeroase
trãsãturi, o caracterizare de cîteva cuvinte înglobeazã idei
despre complexitatea ºi bogãþia naturii umane. Or, calitãþile tradiþionale ale personalitãþii, cum ar fi fatã cuminte
ºi frumoasã ºi bãiat voinic, nu se rezumã doar la particularitãþile sus-numite. Cumsecãdenia, trãsãtura esenþialã
a unei fete frumoase, presupune ºi pricepere în toate. Prin
urmare, sintagma cuminte ºi frumoasã constituie o
valoare universalã, deoarece este cea mai înaltã apreciere
a unei fete din perspectivã popularã, reprezentînd
totodatã modelul ideal de femeie. În mod analog, bãiatul
voinic constituie programul formãrii personalitãþii
bãrbatului, formula generalizatã a trãsãturilor lui pozitive.
Percepþiile general-umane despre frumos ºi bine sînt
specifice multor etnii, toate apreciind cumsecãdenia,
inteligenþa, hãrnicia, sinceritatea, curajul, vitejia,
mãrinimia, nobleþea, bunãtatea.
În etnopedagogie prezintã interes încercarea de a
clasifica virtuþile poporului dupã importanþã. Astfel,
prima pe scara valorilor se situeazã hãrnicia, apoi
inteligenþa, sãnãtatea, frumuseþea, ospitalitatea. Scopul
educaþiei în familie viza anume cultivarea acestor calitãþi.
Din momentul naºterii bãiatului i se ura: Acest bãiat ce
l-am ridicat sã fie norocos ºi mintios, ºi voios, ºi
drãgãstos, ºi sãnãtos, ºi învãþat, ºi bogat, om de treabã

ºi luat în seamã! [5, p. 36], iar fetiþei: Aceastã copilã
sã fie frumoasã, ... ºi femeie de treabã, ºi luatã în seamã!
[5, p. 38]. În prima rugãciune în cinstea nou-nãscutului
acesta era binecuvîntat prin: sã fii puternic, curajos,
fericit, sã-þi cinsteºti pãrinþii, pe cei mai mari ºi pe cei
bãtrîni, sã trãieºti mulþi ani ºi sã ai copii [5, p. 31], iar
cea dîntîi urare a naºei sunã în felul urmãtor: Sã fie voios
ºi frumos, sã trãiascã ºi sã creascã sau Sã fie scump
ca argintul, dulce ca mierea, bun ca pîinea, sãnãtos ca
oul, rumãn ca bujorul, atrãgãtor ca busuiocul ºi alb ca
laptele [5, p. 32]. Componentele idealului uman se
concretizau în cîntecele de leagãn, urãri, strigãturi.
Cîntecele de leagãn sînt foarte vechi ºi îºi au originea încã
de la mamele romane, care îºi adormeau pruncii cu
nenia. Astfel, bãiatului i se cîntã: Nani-nani, puiul
meu,/Ferici-te-ar Dumnezeu,/Sã fii oacheº ºi frumos/Ca
un soare luminos,/Fetele sã te-ndrãgeascã,/Flori în
calea ta sã creascã! [5, p. 17], iar fetiþei: Nani-nani,
copiliþã,/Draga mamei garofiþã,/Cã mama te-a legãna/
ªi pe faþã te-a spãla/Cu apã de la izvoare/Ca sã fii ruptã
din soare./Nani-nani, drãguliþã,/Creºte-ai ca o
garofiþã,/Sã fii naltã trestioarã,/Albã ca o lãcrãmioarã,/
Blîndã ca o turturea/ªi frumoasã ca o stea! [5, p. 18].
Cîntecul de leagãn are mai întotdeauna infiltraþii folclorice.
Fiind mai complex decît pare la prima vedere, el meritã o
atenþie aparte în cadrul etnopedagogiei familiei. Pe de o
parte, acesta îmbracã forma unui cîntecel, oarecum
simplist (versuri scurte, ritm popular, rimã împerecheatã
etc.), avînd scopul de a-i aduce copilului liniºtea ºi
somnul. De obicei, cîntecul de leagãn prezintã un joc
ingenios de cuvinte, preponderent diminutive, care
dezmiardã auzul ºi inima, adormind copilul. Însã, la o
analizã mai minuþioasã, atestãm cã el este împresurat de
simboluri, tematici, motive ºi idei universale. Pruncul este
un centru al Universului care dirijeazã ºi chiar genereazã
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fenomene ale naturii: copilul doarme: cerul e limpede,
pãmîntul e greu, stelele îºi acoperã ochii. Copilul se
trezeºte: noaptea se preface în zi, toamna  în primãvarã,
vîntul vorbeºte cu marea, munþii pornesc înspre ºes.
Copilul pãºeºte: se mirã iarba, se mirã orizontul, se mirã
pãmîntul. Mama a sãrutat copilul ºi pe locul sãrutului au
dat colte visele omenirii [2, p. 241, apud I. Gheorghiþã].
ªcoala maternã începe chiar din primele zile de viaþã
ale copilului, de la cîntecul de leagãn care-i transmite
liniºte ºi siguranþã. Conþinutul, forma artisticã a acestuia
corespund psihologiei celor mici, avînd o mare valoare
instructivã, în epocile anterioare fiind pus la baza
sistemului de educaþie.
Cîntecul de leagãn, ca ºi întreaga creaþie popularã
oralã, serveºte drept sursã de inspiraþie pentru poeþi, ceea
ce ne demonstreazã încã o datã ponderea lui în cadrul
întregii literaturi. Grigore Vieru, sorbind din savoarea
versului popular, a dat naºtere unui cîntec de leagãn
complex din punctul de vedere al mesajului, ridicîndu-l la
înaltul rang de model literar: Pe-amintirea lui bunicu,/
Pe nesomnul lui tãticu,/Pe un vers de Eminescu,/Pe
pãmîntul ce-l iubescu,/Sã-l iubeºti ºi tu aºa,/Hai, puiu,
nani-na [11, p. 99].
Purtãtoarea unitãþii virtuþilor morale ale familiei ºi
neamului reprezintã femeia. Femeia este mamã,
ocrotitoarea cãminului, creatoarea acelei atmosfere
imperceptibile în care sînt educate generaþiile în creºtere.
Esenþa eticã a familiei constituie spiritul de sacrificiu al
mamei, abnegaþia, bunãtatea ºi incomparabila ei iubire.
Apariþia stelarã a mamei pe cerul pruncului e întîlnirea
cu lumea în ceea ce are aceastã lume mai frumos, mai pur
ºi mai înãlþãtor [1, p. 87].
Idealul este, de fapt, un model, un exemplu de viaþã
care cuprinde aspiraþiile, expectanþele ºi finalitãþile
educaþiei. Aºadar, idealul feminin este întruchipat de
mamã, bunicã, sorã, fiicã. În acest context, o tînãrã trebuie
sã posede urmãtoarele însuºiri: sã fie onestã, statornicã,
silitoare, grijulie, isteaþã, frumoasã ºi sãnãtoasã.
Proverbul spune despre hãrnicia fetei: Sîrguinþa þese
pînza. Logodnicã de treabã  concretizeazã idealul
feminin în societate, semnificînd corectitudinea,
inteligenþa, dibãcia, hãrnicia, frumuseþea, înþelepciunea,
bunãtatea fetei. O logodnicã sîrguincioasã îºi pregãteºte
zestrea singurã: o ladã cu pînze de in, cînepã, bumbac,
prosoape; 12 perne, lãvicere ºi covoare lucrate de mireasã [5, p. 47], iar mama o ajutã. Aceste activitãþi solidare,
exclusiv feminine, desãvîrºesc chipul ideal al femeii.
Conform opiniei populare, fata care nu poate toarce, þese
ºi coase nu este bunã de mãritat.
Portretul fetei este de o rarã frumuseþe: subþiricã, cu
mersul legãnat, cu glas plãcut, cu pãrul bãlai, cu gurã micã
ºi buzele dulci ca smochina, cu obrãjorii ca bujorii ºi
ochii ca mura: De la piept pînã la brîu/Parcã e un spic
de grîu,/De la brîu pîn-la picioare/Parcã e
privighetoare.

Imaginea femeii este conturatã de bãrbaþi cu o
deosebitã tandreþe, uneori chiar idealizatã: Cîtã-i toatã
lumea largã/Nu-i ca mîndra mea de dragã,/Cîtã-i lumea
de întoarsã/Nu-i ca mîndra de frumoasã. Ea este
îndrãgitã nu numai pentru frumuseþea-i fizicã. Deseori
accentul se pune pe hãrnicia ºi priceperea ei la
îndeplinirea diferitelor lucrãri, pe mintea ei dezgheþatã.
Tema fidelitãþii în dragoste ºi familie ocupã un loc
important în cîntecele lirice ale fetelor nemãritate. Uneori
tinerii îºi sacrificã viaþa pentru a fi împreunã (cîntecul
Zarzãrii).
În poveºtile populare idealul femeii este prezentat
prin bãtrînele, soþii, mame, surori, fiice ºi nepoþele.
Comparate cu soarele, cu primãvara, cu florile, cu zãpada,
cu cireºul în floare, cu revãrsatul zorilor, ele sînt
mãrinimoase ºi nobile. Dorinþa cea mai sacrã, scopul vieþii
femeii este aducerea pe lume a urmaºilor ºi educarea lor
demnã. Idealul matern este prezentat prin femeia-pasãre
ca simbol al puritãþii ºi pãcii, al unirii familiale. Atunci cînd
copiii lipsesc maica le duce dorul, îi plînge, deoarece
aceºtia sînt fericirea ºi dragostea ei (Cremene-voinicul)
[7, p. 51]. Deºi transformatã în pasãre, sufletul îl avea
tot de mamã [4, p. 92]. Auzindu-ºi copilul plîngînd, îi
cîntã cu jale. Pruncul la auzul cîntecului de leagãn matern
se liniºteºte (Fata moºneagului ºi nucul din grãdinã).
Fiul plecat demult de acasã recunoaºte bucatele materne:
Asta-i turtã coaptã de mama (Cremene-voinicul) [7,
p. 57]. Respectivele exemple demonstreazã interdependenþa ºi empatia reciprocã mamã-copii.
Pe aceeaºi linie în poveºti este redatã frumuseþea
sufleteascã: Fata era cuminte, harnicã ºi ascultãtoare cã
le bucura inima bãtrînilor de întinereau amîndoi (Tudor
cel Viteaz) [7, p. 64]. Omul cãzut la necaz înduioºeazã
atît de mult inima Ilenei Cosînzene, încît aceasta îi sare în
ajutor dãruindu-i un cal cu ºase rînduri de aripi [7, p.
86]. Prezentã este ºi intuiþia femininã care simte rãul ce se
va abate asupra cãlãtorului îndrumîndu-l pe calea cea
bunã.
O altã trãsãturã comunã este înþelepciunea fetelor
simple. În Fata ciobanului cea înþeleaptã protagonista
se dovedeºte a fi atît de deºteaptã, încît iese din
încurcãturã foarte uºor ºi uimeºte curþile domneºti: ea vine
la palat nici cãlare, nici pe cãrare, nici pe drum, nici pe
alãturea cu drumul, nici îmbrãcatã, nici dezbrãcatã, nici
cu dar, nici fãrã dar [4, p. 71]. Împãratul, impresionat de
agerimea ei, o ia de soþie, fata ajungînd la un statut înalt
prin propria ºi singura putere: inteligenþa, toate judecãþile
care au fost dupã aceea s-au fãcut cu dreptate, încît toþi
vorbeau cã fata cea înþeleaptã a ciobanului a ridicat
dreptatea în scaunul domnesc [4, p. 74].
Idealul femeii ca mamã, soþie, gospodinã poate fi
prezentat sub forma unui Cod feminin alcãtuit din
proverbe populare ca modele educative: Femeia curatã
te îndeamnã la viaþã  puritatea femininã este o sursã
de sãnãtate ºi trai demn. Cãmaºa bãrbatului e cinstea
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fii cuminte, fiule. Nu lãsa sã þi se strecoare oameni rãi în
suflet [10, p. 484].
Aportul mamei la educaþie este primordial; cel al
tatãlui  complementar ºi deosebit. Nu putem însã ignora
mecanismele prin care bunicii influenþeazã evoluþia
structurilor de personalitate. Bunicii sînt purtãtorii unei
note specifice în contextul educaþiei familiale, cei mai activi
subiecþi. În anumite cazuri, rolul bunicii în creºterea
nepoþilor echivaleazã cu cel al mamei, iar rolul bunicului
 este mai pronunþat decît cel al tatãlui. Locul lor în
pedagogia popularã este determinat de axioma potrivit
cãreia oamenii în vîrstã, cu o bogatã experienþã de viaþã,
sînt cei mai buni educatori. Interrelaþionarea tinerilor cu
bãtrînii este expusã în zicala: Ascultã-i pe bãtrîni ºi
învaþã-i pe cei tineri. Cei educaþi ulterior vor fi ºi ei
educatori. Un perpetuum mobile, aceasta este corelaþia
între generaþii. Bunicii îi iubesc pe nepoþi mai mult decît
pe propriii copii, fapt ce constituie laitmotivul, imboldul
unei atenþii sporite a bunicilor faþã de nepoþi. Graþie
inteligenþei ºi experienþei de viaþã rolul lor educativ este
incontestabil.
Bunicii, pãrinþii, copiii  aceste trei generaþii
simbolizeazã punctele de interferenþã între diverse modele
culturale, între diferite moduri de a vedea ºi înþelege
realitatea socialã. Viziunile lor implicã dimensiuni, tensiuni
ºi conflicte constructive sau distructive. Raporturile
intergeneraþionale sînt marcate atît de valori comune cît
ºi de elemente autohtone, traduse în atitudini, comportamente ºi stiluri de viaþã adoptate (vezi schema):
Copii

Pãrinþi
c

b
b

a

c
b

c
Bunici
a = zona de convergenþã între cele trei modele
culturale;
b = zona de convergenþã între cele douã modele
culturale;
c = zona de manifestare a propriului model cultural
[6, p. 165].
Dacã societatea tradiþionalã este relativ rigidã în
materie de stabilitate a valorilor, tip de familie sau stil de
viaþã, societatea modernã remodeleazã fundamentul
familiei, conferindu-i noi roluri ºi destinaþii. Pentru a
urmãri aceste modificãri în mediul rural, am realizat o
cercetare în satele Tãtãrãºti ºi Scoreni, r. Strãºeni, cu
scopul de a stabili care sînt diferenþele de roluri între
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femeii, În casa unde se mãturã, dormi cu plãcere
reflectã abilitatea de gospodinã, Femeia bunã îi aur ºi
argint  postura de educatoare a copiilor ºi pãstrãtoare
a familiei, calitãþi de neînlocuit. Femeia vede chiar unde
bãrbatul abia zãreºte denotã isteþimea femininã
superioarã bãrbatului. Femeia cinstitã e coroana
bãrbatului, Femeia harnicã þine casa cu fusul,
Femeia înþeleaptã îºi zideºte casa expun ideea cã
hãrnicia ºi înþelepciunea contribuie la o viaþã bunã sub
un acoperiº fericit. În familie femeia constituie fluidul vital
al continuitãþii, al dragostei.
În pedagogia popularã maternitatea este consideratã
drept valoare socialã supremã, izvor al perpetuãrii vieþii
pe pãmînt, arhitectul suprem al omenirii. Tot ce e viu pe
lume are mamã [2, p. 244]. Femeia-mamã este preamãritã
de toate popoarele, deoarece este unica care manifestã
faþã de copil cea mai sincerã dragoste, o afecþiune dezinteresatã. Aceste idealuri sînt exprimate de înþelepciunea
popularã: Graiul copilului îl poate înþelege numai
mama.
Atitudinea pãrinþilor faþã de copil se fundamenteazã
pe sentimentul firesc al dragostei, sentiment ce genereazã
binele, sublimul, puterea, cordialitatea ºi bucuria. Totul
constã în simþul mãsurii, în îmbinarea dragostei pãrinteºti
cu exigenþa ºi respectul faþã de personalitatea copilului.
Mama trebuie sã antreneze odraslele în îndeplinirea unor
însãrcinãri încã din fragedã copilãrie, la început sub
supravegherea ºi dirijarea ei, ca ulterior acesteia sã fie
efectuate în mod independent. Ajutorul acordat mamei,
chiar dacã nu este substanþial, poartã un caracter educativ
ºi pregãteºte copiii cãtre viaþã. De aceea, educaþia trebuie
sã înceapã de timpuriu.
O mamã se poate considera fericitã numai atunci cînd
ºi-a atins scopul. ªi dacã a reuºit sã creascã oameni
generoºi, buni gospodari ºi sãritori la nevoie, atunci ea,
pe lîngã faptul cã ºi-a îndeplinit obligaþiunea faþã de copii
ºi societate, ºi-a înveºnicit numele în memoria acestora,
rãmînînd omul cel mai scump ºi cel mai drag.
Rolul mamei în educarea copilului este hotãrîtor, dar
nu unic. Furnizori de resurse în procesul de constituire a
sinelui sînt ºi tatãl, ºi bunicii. În general, familia româneascã a evoluat de-a lungul istoriei ca o matrice psihosocialã cu stabilitate marcatã, bazatã pe principiul sincroniei ºi complementaritãþii rolurilor masculine ºi feminine.
În pedagogia popularã tatãl ocupã un loc deosebit.
Rolul sãu pedagogic se evidenþiazã prin autoritate ºi grija
pentru numele ºi bunãstarea familiei, nu prin acþiuni
educative practice. Tata, de obicei, în familia românilor
basarabeni este mai sever, mai puþin gingaº [9, p. 195].
În creaþia popularã implicarea tatãlui în formarea copiilor
este prezentatã mai mult ca factor moral: îi apãrã, îi
protejeazã de necazuri. Tata þine la mine. Dacã ar auzi pe
altcineva un om strãin vorbind despre mine în felul acesta
l-ar stropºi în bãtãi [10, p. 154]. Atunci cînd bãiatul pleacã
în lume îl sensibilizeazã ºi îl îndrumã cu sfaturi utile: sã
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bãrbat ºi femeie în cuplu, care este atitudinea lor faþã de
schimbarea modelelor ºi stereotipurilor, ce semnificaþie
au obiceiurile ºi valorile tradiþionale în educaþia din
familie. La sondaj au participat 25 de familii care au fost
rugate sã-ºi expunã pãrerea faþã de noþiunile: familie,
ideal uman, educaþie, tradiþii. Rezultatele obþinute
ne-au demonstrat cã tradiþiile ºi valorile populare se
promoveazã puþin în familie ºi cã nu existã o legãturã
strînsã între generaþii.
Femeia societãþii contemporane se aflã într-un
accentuat proces de depãºire a tradiþionalului. Acest fapt
se datoreazã emancipãrii ºi schimbãrii rolurilor ºi diviziunii
muncii în cadrul cuplului. Însã, cu toate transformãrile ce
au loc, familia contemporanã rãmîne o instituþie socialã
importantã ºi cu un mare rol educativ.
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Factorii subiectivi ai
evaluãrii

Nelly CIUBOTARU
Liceul Teoretic Constantin Negruzzi, mun. Chiºinãu

Experienþa e începutul învãþãturii.
Dacã una dintre problemele centrale ale evaluãrii
ºcolare este cea a caracterului sãu obiectiv, atunci lucrurile trebuie abordate ºi din perspectiva factorului
subiectiv. Astfel vom stabili în ce mod ºi în ce sens obiectivitatea evaluãrii este afectatã de intervenþia factorilor
subiectivi. Cele mai multe dezbateri ºi dispute se plaseazã
tocmai în zona influenþelor exercitate de evaluator (privit
ca personalitate concretã), influenþe considerate adeseori
virtuale surse de distorsiune a rezultatelor evaluãrii. În
acest caz, problema este nu de a minimaliza sau exagera
efectul factorilor subiectivi, dar de a analiza în ce direcþie,
limite ºi mod cei implicaþi pot influenþa corectitudinea
aprecierii. Sintetizînd consideraþiile fãcute, propun în
continuare un concept operaþional al evaluãrii ºcolare,
ca fundament teoretic al unei investigaþii concrete.
Fireºte, nu voi curprinde toate aspectele ºi nici nu detaliez
fiecare dimensiune a acesteia. Mã voi referi la atitudinea

elevilor faþã de evaluare  componenta cea mai
importantã sub raportul impactului asupra formãrii
personalitãþii educabililor. Studierea ei se impune atît ca
obiectiv pedagogic cît ºi ca factor subiectiv care, odatã
constituit, influenþeazã însãºi calitatea evaluãrii. Ideea
centralã este cã evaluarea ºcolarã înseamnã un proces
de interacþiune ce are loc într-un cîmp psihosocial (relaþii
interpersonale, motivaþii, reprezentãri, mentalitãþi ºi
atitudini).
O abordare experimentalã: atitudinea elevilor faþã
de evaluarea ºcolarã
Am efectuat acest experiment psihopedagogic în
scopul completãrii informaþiilor privind atitudinea elevilor
faþã de evaluare ºi aportul lor la realizarea unei evaluãri
obiective. Ipotezele experimentului mi-au fost sugerate
de concluziile investigaþiei prin chestionar ºi anume:
a) O bunã parte a aspectelor negative ale atitudinii
elevilor faþã de notarea ºcolarã (neîncrederea în
obiectivitatea acesteia, contestarea unor note,
reacþiile de teamã sau descurajare etc.) se datoreazã necunoaºterii (sau cunoaºterii lacunare) a
criteriilor de apreciere ºi a obiectivelor pedagogice
de realizat;
b) Atitudinea elevilor se formeazã ºi în funcþie de
gradul ºi modul de participare în actul evaluãrii/
autoevaluãrii. Atunci cînd sînt antrenaþi în proces
se evidenþiazã tendinþa de a le califica drept
favorabile, pozitive, energizante. Atunci cînd
evaluarea se face din exterior, impersonal, fãrã
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Factori
Notele primite la biologie
Notele obþinute la celelalte materii
Disciplina elevului la ora de biologie
Dispoziþia profesorului
Simpatia sau antipatia faþã de unii elevi
Alte motive

Foarte mult
5
5
5
5
5
5

Atitudinea faþã de evaluarea ºcolarã  trãsãturi
specifice
• Atitudinea faþã de evaluarea ºcolarã desemneazã
modul de interpretare a notelor ºi a celorlalte
mijloace de apreciere de cãtre elevi;
• Atitudinea are un caracter dinamic, ea apare ºi
evolueazã în strînsã legãturã cu procesul
instructiv-educativ;
• Atitudinea faþã de evaluarea ºcolarã poate fi
relevantã atunci cînd manifestãrile dobîndesc un
caracter constant ºi se reflectã în comportamentul
elevilor, devenind factor motivaþional.
Opinia elevilor despre caracterul obiectiv/subiectiv
al notãrii  indicator al atitudinii referitoare la relaþia
dintre nivelul de pregãtire ºi nivelul notelor.
În scopul identificãrii respectivei dimensiuni prin
intermediul chestionarului, am stabilit urmãtorii indicatori:
1. Mãsura în care notele reflectã cunoºtinþele elevilor  indicator urmãrit pe cinci grade de intensitate: foarte mult, mult, puþin, foarte puþin, deloc;
2. Mãsura în care notele sînt influenþate de factori
nespecifici  indicator studiat prin cinci factori
subiectivi, fiecare fiind urmãrit pe cinci grade de
intensitate (foarte mult, mult, puþin, foarte puþin,
deloc).
Mult
4
4
4
4
4
4

Intensitatea
Puþin
Foarte puþin
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2

Deloc
1
1
1
1
1
1

3. Caracterul constant al evaluãrii  indicator care a vizat poziþia elevilor privind constanta aplicãrii criteriilor de
evaluare prin intermediul a trei întrebãri cu rãspunsuri dihotomice: da sau nu (dacã sînt atestate situaþii în care
profesorul acordã note mai mari sau mai mici ca de obicei).
4. ªansa (norocul) în notare  indicator cu rolul de a confirma sau infirma informaþiile obþinute pe baza indicatorilor
anteriori, urmãrit pe cinci grade de intensitate: foarte mult, mult, puþin, foarte puþin, deloc.
Exigenþa în autoapreciere ºi evaluarea celorlalþi:
1. Exigenþa profesorului (douã variante): este necesarã; nu este necesarã. Pentru completarea informaþiilor la
acest indicator, a fost solicitatã motivarea alegerii.
2. Exigenþa faþã de sine ºi faþã de colegi.
3. Exigenþa elevilor faþã de profesor.
Ultimii doi indicatori au fost desemnaþi prin relaþia dintre notele acordate de profesor ºi cele acordate de elevi,
stabilindu-se în ce mãsurã acestea coincid sau nu.
Evaluarea colegilor în funcþie de rezultatele anterioare:
1. Determinarea raportului între efortul depus ºi valoarea notelor obþinute (elevii slabi obþin, de regulã, note mai
mici, iar cei buni  note mai mari).
2. La o evaluare obiectivã elevii cu o reuºitã scãzutã pot obþine note mai mari, iar cei buni  note mai mici,
corespunzãtor efortului depus.
Reacþiile elevilor faþã de notele ºcolare:
1. Nota are efect stimulator.
2. Nota are efect inhibitor ºi demoralizator.
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implicarea elevilor în stabilirea ºi acordarea
notelor, aceasta este catalogatã ca nefavorabilã,
negativã, cu efecte inhibitoare;
c) Atît pãrerea elevilor despre caracterul obiectiv/
subiectiv al evaluãrii cît ºi obiectivitatea evaluãrii
sînt influenþate de modalitatea examinãrii (verificãrii). În general, opineazã respondenþii, subiectivitatea profesorilor ºi a elevilor se manifestã, în
special, în cadrul probelor orale. De asemenea,
lucrãrile scrise (extemporalele etc.), aplicate fãrã
ca elevii sã fie anunþaþi (prin surprindere), sînt
considerate drept neobiective ºi nesemnificative.
Proiectarea cercetãrii
Atitudinea elevilor faþã de evaluarea ºcolarã a fost
cercetatã:
1. ca factor ce are repercusiuni asupra calitãþii
evaluãrii, lãsîndu-ºi amprenta pe criteriile de apreciere, pe corectitudinea ºi obiectivitatea acesteia;
2. ca efect al metodelor, tehnicilor ºi criteriilor folosite
în evaluarea ºcolarã;
3. ca obiectiv pedagogic al procesului de învãþãmînt
(formarea atitudinii pozitive a elevilor faþã de
sistemul evaluãrii ºcolare).
În fond, evaluarea ºcolarã implicã raporturi interumane, ghidate de valori pedagogice ºi sociale.
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3. Nota creeazã teamã faþã de obiectul de studiu.
4. Nota nu are nici un efect de influenþã.
Opinia elevilor despre caracterul necesar al sistemului de notare ºi despre rolul notei în pregãtirea lor:
1. Opinia elevului cu privire la necesitatea sistemului
de notare.
2. Opinia elevului cu privire la consecinþele unei
evaluãri fãrã note.
Elaborarea chestionarului sociologic
La alcãtuirea chestionarului am folosit o diversitate
de întrebãri.
1. Din punctul de vedere al conþinutului informaþiilor
solicitate:
a) întrebãri factuale, care cer date concrete, nu
pãreri;
b) întrebãri de opinie, în care rãspunsul cuprinde
date de ordin subiectiv.
2. Din punctul de vedere al genurilor de rãspunsuri
solicitate:
a) întrebãri închise, în care rãspunsul se alege
(una sau douã variante corecte) dintr-o serie
de rãspunsuri formulate;
b) întrebãri deschise, cu rãspunsuri formulate de
elev;
c) întrebãri mixte.
3. Din punctul de vedere al locului ºi rolului
întrebãrilor în structura chestionarului:
a) întrebãri introductive, care au rolul de a
încãlzi atmosfera;
b) întrebãri de bazã;
c) întrebãri complementare, care conþin ºi informaþii suplimentare;
d) Întrebãri cheie;
e) Întrebãri filtru.
Ipotezele, variabilele ºi grupurile experimentale
În baza constatãrilor enunþate anterior, mi-am propus
sã efectuez un experiment psihopedagogic care sã
permitã estimarea mai riguroasã a factorilor ce
influenþeazã atît caracterul obiectiv/subiectiv al aprecierii
cît ºi atitudinea elevilor faþã de actul evaluãrii.
În experimentul dat variabilele independente sînt, de
cele mai multe ori, mijloacele specifice de acþiune ale
profesorului (o nouã metodã, un mod de structurare a
cunoºtinþelor, un anumit tip de relaþie cu elevii, o formã de
organizare a predãrii ºi învãþãrii etc.), iar variabilele
dependente  modificãrile aºteptate (prognozate) în
comportamentul elevilor, în gradul ºi calitatea însuºirii
cunoºtinþelor, în creºterea eficienþei procesului de învãþare.
Scopul psihopedagogic al experimentului nu este doar
unul explicativ, ci ºi aplicativ  el urmãreºte o ameliorare,
o mai bunã realizare a obiectivelor propuse.
a) Grupul experimental, pe care s-a intervenit cu
schimbãrile determinate de variabilele independente, l-a constituit o clasã de elevi (a IX-a), vizatã
fiind disciplina Biologie;

b) Grupul de control (martor) a fost, desigur, o clasã
de acelaºi nivel ºi de profil, aleasã pe criteriul unei
cît mai mari asemãnãri cu clasa experimentalã. La
acest grup nu s-a realizat nici o schimbare în modul
de desfãºurare a evaluãrii, pãstrîndu-se situaþia
normalã.
Interpretarea rezultatelor s-a produs prin compararea
grupurilor ºi etapelor experimentului ºi a cuprins:
 compararea stãrii iniþiale cu starea finalã (postexperimentalã) a variabilelor dependente la grupul
experimental;
 compararea stãrii iniþiale cu starea finalã a
variabilelor dependente la grupul de control;
 compararea stãrii finale a variabilelor dependente
la grupul experimental cu starea finalã a variabilelor la grupul martor.
Înainte de începerea experimentului, nivelul variabilelor dependente a fost studiat la ambele grupuri, pentru
a constata dacã nu existã diferenþe prea mari, care ar vicia
calitatea de martor a grupului de control. Dupã cum am
arãtat, cele douã clase de elevi au fost selectate astfel
încît nivelul ºi componenþa lor sã nu acþioneze ca o variabilã strãinã care ar influenþa corectitudinea concluziilor.
1. Etapa iniþialã sau preexperimentalã a inclus:
 selectarea celor douã grupuri (clase), experimental ºi de control;
 studierea variabilelor dependente în starea lor
iniþialã, preexperimentalã prin aplicarea
chestionarului de atitudine ºi prin înregistrarea
situaþiei privitor la notele obþinute de elevi
anterior.
2. Etapa experimentalã a presupus o intervenþie cu
variabile independente la grupul experimental, în
timp ce la grupul de control situaþia a rãmas
neschimbatã.
3. Etapa finalã sau postexperimentalã a constat în
reevaluarea stãrii variabilelor dependente atît la
grupul experimental cît ºi la cel de control. Practic,
s-a aplicat din nou chestionarul de atitudine ºi
s-au înregistrat notele obþinute de elevii celor
douã clase dupã desfãºurarea experimentului.
Consemnarea, analiza ºi interpretarea datelor
Pentru început, consider cã prezintã interes expunerea
unor reacþii din partea elevilor ºi evoluþii ale procesului
de evaluare, aºa cum au fost consemnate la grupul experimental. Am constatat cã:
1. În prima fazã a experimentului, elevii erau în dificultate la acordarea de note colegilor ºi, mai ales, lor
înºiºi, chiar dacã luaserã cunoºtinþã de criteriile
(inclusiv baremele) de evaluare a probelor scrise.
Diferenþele între notele acordate de profesor ºi cele
date colegilor s-au situat între 1 ºi 3 puncte. În ceea
ce priveºte autoevaluarea, nu a acþionat o logicã
anume: unii elevi îºi acordau o notã mai micã, alþii
(majoritatea)  una mai mare decît cea a profesorului.
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• convingerea elevilor cã sînt apreciaþi pentru
aspectul cantitativ al rãspunsului genereazã
învãþare mecanicã, reproducere de noþiuni, lipsã
de încredere în forþele proprii;
• prezenþa unor criterii subiective în notare
perturbeazã sistemul de evaluare ºi autoevaluare,
îi obiºnuieºte pe elevi cu caracterul imprevizibil,
surprinzãtor al notei.
Concluziile investigaþiilor asupra atitudinii elevilor faþã
de actul aprecierii confirmã faptul cã acþiunea factorilor
subiectivi este o realitate a evaluãrii ºcolare. În acest context, controlul factorilor subiectivi devine indispensabil
unei evaluãri obiective ºi formative, care sã orienteze mai
bine elevii ºi sã ofere feedback-ul de reglare ºi autoreglare
în procesul învãþãrii.
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Aspecte ale orientãrilor axiologice la
studenþi
The necessity of values promotion within the
university courses/disciplines is emphasized by
axiological dimension of the university curriculum as
well as by the investigated students conception.
Stabilirea valorilor promovate în învãþãmîntul
universitar se înscrie în cadrul unei abordãri complexe a
funcþiilor educaþiei. Pornind de la ideea cã ºcoala nu-i
o insulã a viitorului, care existã în lumea contemporanã,
John Dewey þine sã atribuie educaþiei rolul de organ al
transplantãrii culturii ºi al reconstrucþiei vieþii sociale.
Astfel, se relevã una dintre funcþiile principale ale
educaþiei  cea axiologicã, care are în vedere formarea
capacitãþii de a aprecia valorile societãþii, din toate

domeniile, prin procesul de transmitere a acestora în mod
selectiv ºi organizat pentru a fi receptate ºi valorificate
creativ de cãtre individ.
Realitatea socialã impune viitorului absolvent al
universitãþii o formare profesionalã corespunzãtoare.
Totodatã, activitatea universitãþilor nu se limiteazã la
instruirea elitelor profesionale prin simpla asimilare a
componentelor culturii, ci oferã studenþilor, în primul rînd,
pregãtire pentru a aprecia ºi promova valorile culturale,
morale, juridice, politice etc.
Or, funcþia axiologicã a educaþiei necesitã a fi luatã în
considerare în învãþãmîntul superior prin însuºirea,
crearea ºi descoperirea valorilor în cadrul cursurilor/
disciplinelor de studiu; prin dezvoltarea competenþei
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2. Datoritã acestor diferenþe, în prima fazã a
experimentului notele acordate de elevi colegilor
sau lor înºiºi nu au fost luate în considerare (nu
au fost trecute în registru), dar s-au purtat discuþii
în jurul celor constatate. Treptat, prin raportarea
permanentã la obiectivele ºi criteriile de evaluare
s-a ajuns la un anumit acord. Pe mãsurã ce
diferenþele s-au diminuat (fãrã ca profesorul sã
impunã modificarea notelor), notele acordate de
elevi au început sã fie consemnate în catalog.
3. Încurajaþi de aceste rezultate, elevii au cerut sã
verifice lucrãrile. Folosind baremele de corectare,
ei analizau fiecare rãspuns, acordau punctajul
corespunzãtor ºi în final stabileau nota. S-a
procedat în acelaºi mod ºi la corectarea lucrãrilor
semnate de colegi, mai ales în cazuri speciale (elevi
buni cu lucrãri slabe, elevi slabi cu lucrãri bune).
4. Timpul limitat nu a permis corectarea repetatã a
tuturor lucrãrilor. Dar, recurgînd la autocorectarea
ºi corectarea sistematicã a lucrãrilor colegilor, pe
parcursul mai multor lecþii, la mijlocul trimestrului,
diferenþa dintre notele acordate de profesor ºi cele
acordate de elevi nu depãºea 0,5-0,7 puncte.
5. La aplicarea reluatã a metodei aprecierii obiective
s-a constatat o obiectivare evidentã a interevaluãrii, o influenþã mai redusã a cliºeelor de apreciere, a prieteniilor sau a ierarhiilor clasei,
precum ºi o vizibilã ameliorare a autoevaluãrii.
Concluzii generale cu privire la atitudinea elevilor
faþã de evaluarea ºcolarã
Sintetizînd informatiile pe fiecare dimensiune a
conceptului, luînd în considerare ºi modul de asociere a
datelor între diferite dimensiuni, se pot formula urmãtoarele concluzii cu caracter general:
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axiologice ºi formarea capacitãþii de a discerne valorile
de nonvalori; prin sesizarea apariþiei unor noi valori ºi
depistarea noilor conexiuni în sistemul de valori, însoþitã
de capacitatea de reglare ºi adaptare a comportamentului
la acestea; prin adeziunea la sistemul de valori.
În prezent, strategiile de formare a specialiºtilor în
spaþiul universitar acoperã în special sfera cognitivã, cea
axiologicã fiind puþin abordatã sau tratatã în limitele
educaþiei morale. Li se vorbeºte oare studenþilor despre
personalitate, despre rolul ºi importanþa valorilor în
societate; se accentueazã necesitatea de a manifesta
bunãtate, sinceritate, perseverenþã, bunãvoinþã,
empatie? Credem cã insuficient, altfel societatea actualã
nu ar cunoaºte atîtea probleme ºi nu ar perpetua rãul,
minciuna, aroganþa, trufia etc. Cu certitudine, nici
un profesor nu doreºte sã le cultive studenþilor valori
formale, neautentice, dar efectul educaþiei axiologice,
realizatã indirect în cadrul universitar, este de multe ori
tocmai acesta.
De aici conchidem cã reuºita educaþiei axiologice
depinde în mai mare mãsurã de factorii exteriori decît de
cei care acþioneazã în interiorul sistemelor educaþionale,
dar abordarea acestei problematici nu trebuie evitatã în
spaþiul universitar.
A face educaþie axiologicã înseamnã a promova valori
ºi, concomitent, a propune altele noi, pentru a fi însuºite.

Pentru a realiza acest lucru este necesar sã cunoaºtem
nivelul cunoºtinþelor celor instruiþi. Ne-am propus, astfel,
sã elucidãm aspectele orientãrilor axiologice la studenþi
ºi nivelul corespunderii acestora comenzilor sociale.
În urma efectuãrii unei anchete pe bazã de chestionar
în cadrul UPS Ion Creangã (anul I  105 studenþi ºi
anul II  102 studenþi), am constatat cã majoritatea
respondenþilor înþeleg tangenþial noþiunea de valoare,
asociindu-i urmãtoarele caracteristici: principiu de care
se conduce omul în viaþã; bunurile materiale ºi
spirituale acumulate de o societate; necesitatea unei
persoane; trãsãturã definitorie a unei persoane; termen
de înaltã importanþã socialã; puterea supremã; un bun
demn de mîndrie; calitate recunoscutã în timp; valoarea este educaþie etc. Dar simpla cunoaºtere ºi înþelegere
a noþiunii nu este de ajuns, mai e nevoie de respectarea
ºi promovarea valorilor. Pornind de la ideea valoare
înseamnã educaþie, am încercat sã sintetizãm opiniile
studenþilor referitoare la relaþia dintre educaþie ºi valori
(73 de studenþi din anul I (69,5%) ºi 59 studenþi din anul
II (57,8 %)). Informaþiile obþinute au demonstrat cã
respondenþii percep corect aceastã relaþie. Rãspunsurile
lor au fost clasificate în funcþie de ponderea acordatã
fiecãrei componente în cadrul relaþiei: educaþia
genereazã valori; valorile preced educaþia; educaþia
ºi valorile se completeazã reciproc (vezi tabelul 1).

Tabelul 1
Ponderea acordatã educaþiei ºi valorilor în cadrul relaþiei dintre ele

anul I
anul II

Educaþia genereazã valori
nr. opþiunilor
%
35
33,3
39
38,2

Valorile preced educaþia
nr. opþiunilor
%
21
20
12
11,8

4 studenþi din anul II au atribuit cîte 2 caracteristici
relaþiei educaþie-valoare. Ceilalþi, 26 din anul I ºi 40 din
anul II, nu au descris relaþia datã sau au negat existenþa
ei (6 studenþi din anul I ºi 3 studenþi din anul II),
considerînd cã:
• educaþia þine de copilãrie, iar valorile le putem
crea (anul I ºi anul II);
• educaþia ne este oferitã de pãrinþi, pe cînd
valorile le însuºim singuri (anul I);
• educaþia este una pentru toþi, iar valorile diferã
de la o persoanã la alta (anul II).
Explicaþia acestei stãri de lucruri poate fi gãsitã, dupã
pãrerea noastrã, atît în orientarea axiologicã greºitã a
studenþilor cît ºi în neînþelegerea importanþei ºi efectelor
valorilor asupra personalitãþii.
Necesitatea abordãrii valorilor în cadrul cursurilor/
disciplinelor universitare este confirmatã de 101 studenþi din
anul I (96,2 %) ºi 91 din anul II (89,2 %), doar 4 studenþi din
anul I ºi 11 din anul II nu sînt de acord, argumentînd astfel:
• valorile nu sînt necesare (anul I);

Educaþia ºi valorile se completeazã reciproc
nr. opþiunilor
%
17
16,2
12
11,8

• încercarea de a reorienta valorile studenþilor
implicã doar depersonalizarea acestora (anul I);
• e o pierdere de timp (anul I ºi anul II);
• sînt cunoscute deja toate valorile (anul II);
• valorile nu sînt utile în societatea noastrã (anul
II);
• valorile se formeazã de la sine (anul II);
• mediul este factorul ce contribuie la formarea
valorilor (anul II).
Se observã o creºtere de la anul I la anul II cu 7% a
numãrului de studenþi care opteazã împotriva promovãrii
valorilor în spaþiul universitar. Deºi a fost înregistratã o
majorare neînsemnatã, urmeazã a fi indentificaþi factorii
ce au condus la o atitudine negativã privind abordarea
acestui subiect în cadrul disciplinelor/cursurilor
universitare.
Argumentele avansate de respondenþi pot fi structurate în 3 categorii: orientate spre dezvoltarea personalã;
orientate spre progresul societãþii; orientate spre
perpetuarea valorilor (vezi tabelul 2).
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Tabelul 2
Structurarea argumentelor avansate de studenþi pe categorii de orientare
Progresul societãþii
nr. argumentelor %
15
14,3
9
8,8

Prima categorie sintetizeazã argumentele ce se referã
la propria dezvoltare, cunoaºterea ºi respectarea valorilor,
identificarea aspectelor pozitive în viaþã. Studenþii
subliniazã necesitatea abordãrii subiectului în cadrul
cursurilor universitare pentru:
• a cunoaºte mai multe despre valori (16 studenþi
din anul I ºi 14 din anul II);
• a ne îmbogãþi spiritual (1 student din anul I ºi 1
din anul II);
• a ne putea aprecia la justa valoare (2 studenþi
din anul II);
• a ne orienta spre ceea ce este mai bun în viaþã
(3 studenþi din anul I ºi 3 din anul II);
• a ne cunoaºte pe noi înºine ºi a ne putea respecta
(1 student din anul I ºi 2 din anul II);
• a ne forma ca personalitate (6 studenþi din anul
I ºi 3 din anul II);
• a deveni specialiºti ºi oameni buni (1 student din
anul II) etc.
A doua categorie, argumente orientate spre progresul societãþii, menþioneazã aportul valorilor la
dezvoltarea culturalã a societãþii. Prezentãm rãspunsurile:
• a atribui valoare societãþii (4 studenþi din anul I);
• a putea transmite valorile noastre ºi altor
popoare (3 studenþi din anul I);
• a fi respectate de toþi membrii societãþii
(4 studenþi din anul I ºi 2 din anul II);
• a crea o lume mai bunã ºi mai înþelegãtoare
(1 student din anul I ºi 2 din anul II);
• a ridica nivelul de culturã al societãþii (1 student
din anul I ºi 3 din anul II);
• un om fãrã valori devine nonvaloare pentru
societate (1 student din anul I);
• valorile reprezintã societatea (1 student din anul II) etc.
A treia categorie þine de conºtientizarea rolului major
al valorilor ºi promovarea lor. Argumentele avansate de
studenþi sînt urmãtoarele:
• a cunoaºte importanþa ºi sensul valorilor (6 studenþi din anul I ºi 8 din anul II);
• a înþelege mai bine valorile (1 student din anul I
ºi 2 din anul II);
• a deosebi valorile de nonvalori (2 studenþi din anul II);
• fãrã valori nimic nu are sens (1 student din anul II);
• a putea pãstra valorile ºi a nu le uita niciodatã
(2 studenþi din anul I);
• a oferi valorilor importanþa lor de altãdatã
(3 studenþi din anul I ºi 2 din anul II);

Perpetuarea valorilor
nr. argumentelor
%
26
24,8
16
15,7

• omul fãrã valori ar fi o simplã marionetã a
destinului (1 student din anul II) etc.
Sinteza acestor reflecþii conduce la schimbarea
accentului de pe valorile se însuºesc fãrã a fi promovate
pe sprijinul acordat studenþilor în asimilarea lor eficientã.
Investigaþia relevã viziunea studenþilor privind problema valorilor ºi, în acelaºi timp, scoate în evidenþã nivelul
implementãrii educaþiei prin ºi pentru valori, obiectiv mai
puþin realizat în universitate. Cea mai bunã strategie în scopul
obþinerii unui consens între sfera cognitivã ºi cea axiologicã
constã nu în impunerea valorilor, ci în crearea ºi stimularea
nevoii de a le accepta. Din punctul nostru de vedere, orice
încercare, orientatã spre realizarea eficientã a educaþiei
universitare, trebuie sã porneascã de la conºtientizarea
necesitãþii de a include registrul de valori în curriculum ºi de
a le aborda în învãþãmîntul superior. Valorile promovate în
universitate vor contribui, fãrã îndoialã, la conturarea
aspectului moral al societãþii noastre. Nu ne rãmîne decît sã
îndrumãm studenþii, ori de cîte ori este posibil, spre valori
autentice, modelînd astfel personalitãþi valorizatoare.
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anul I
anul II

Dezvoltarea personalã
nr. argumentelor
%
34
32,4
28
27,5
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Trepte ºi ipostaze iniþiatice
în romanul TFraþii Jderi de
Mihail Sadoveanu

Silvia GOLUBIÞCHI
doctorandã, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei

Aici se vede cã tinereþea n-are nimic de-a face cu
înþelepciunea...
Educaþia diferã de la o etapã istoricã la alta, în funcþie
de condiþiile materiale ºi spirituale ale societãþii. Înþelepþii
sînt cei care au o experienþã solidã de viaþã, care au trecut
prin încercãri grele, care au fãcut ºcoala asprã a vieþii,
fiind iniþiaþi în tainele ei de cei mai mari. Aceºtia ºtiu ce
este primejdia, durerea, riscul, suferinþa, au cunoscut
trãdarea, înºelãciunea ºi minciuna, de aceea pun mare preþ
pe devotament, omenie ºi cinste. Ei cred, înainte de toate,
în bunul Dumnezeu, apoi în forþa destinului, în forþele
proprii. Crezul lor este cã sînt datori sã-i fereascã pe cei
tineri de a comite greºeli, dar nu prin tutelare, protejare,
ci ajutîndu-i sã depãºeascã obstacolele, învãþîndu-i sã
fie stãpîniþi, sã se conducã nu de emoþii, de impulsuri, ci
de raþiune.
În vasta ºi valoroasa sa operã literarã, Sadoveanu
înfruntã timpurile, poposind în epoci demult apuse. Astfel,
textele literare create de marele condeier sînt o incursiune
solidã în istoria neamului, o explorare ºi transfigurare
artisticã a trecutului. Din filã în filã, autorul accede spre
capodoperã ºi o realizeazã prin romanul Fraþii Jderi.
Sadoveanu iniþiazã cititorul în tainele vieþii, printr-un
dialog între înþelept ºi naiv, care presupune educarea zi
de zi, pas cu pas, a tinerilor, în spiritul principiilor, tradiþiilor,
valorilor spiritual-morale constituite/acumulate de-a
lungul istoriei.
Frumosul sadovenian este indisolubil legat de ethos,
de unde elogiul repetat al decenþei, al datoriei morale,
trãsãturi care în ordine socialã asigurã progresul uman
(2). Prozatorul ºi-a propus sã lucreze la modelarea altora,
însã nu înainte de construirea de sine:  Întîi trebuie sã
fiu om, apoi scriitor. De acest crez se conduce scriitorul
în crearea celor mai memorabile chipuri literare. Operele
sale sînt populate de o varietate bogatã de personaje,
dintre care demne de toatã lauda ºi atenþia sînt cele
promotoare ale binelui, tradiþiei, devotamentului faþã de
þarã, de neam. Deseori autorul îºi propune sã urmãreascã
personajul în evoluþia sa, în raport cu oamenii ºi

evenimentele care îl influenþeazã ºi îi determinã traiectoria
vieþii. În acest sens, Ionuþ din Fraþii Jderi constituie un
exemplu.
Drept prototip în crearea personajului Ionuþ i-a servit
chiar feciorul Mihuþ, a cãrui apariþie în familie a fost un
miracol. Despre acest lucru mãrturiseºte cu drag Profira
Sadoveanu: Pe acest Ionuþ îl vãzuse crescînd de mic
cuconu Mihai. Venind pe lume tîrzielnic, abia în 1920, ca
sã sporeascã turma fraþilor sãi, Mihuþ intrase ca un vîrtej
în pacea falnicã de la Copou. ... Aprig ºi ager la minte,
încã gîgîlice fiind, devenise un fel de stãpînitor al tuturor
lucrurilor ºi fiinþelor de la Copou. Fiind ºi mezin  ca toþi
mezinii  era slãbiciunea tatii ºi a mamei. În faþa nebuniilor
lui, inima lui cuconu Mihai se muia ca ceara pe plitã. De
multe ori, un singur cuvînt ori o privire a lui Mihai schimba
în zîmbet supãrarea tatii... ªi tocmai ca Ionuþ, cum s-a
sãltat puþintel de la pãmînt, a devenit un fecioraº sprinten,
alintat ºi obrãznicuþ ºi viclean ca nici soarele sã nu-l
ardã  cum ar spune aceeaºi jupîneasã Ilisafta.
Pentru lansarea în viaþa largã a unuia ca Mihai este
binevenit, desigur, înþeleptul, adicã omul matur pe care
l-au bãtut toate vînturile ºi valurile, care ºtie sã discearnã
binele de rãu, valoarea de nonvaloare, adevãrul de fals.
Înþeleptul e omul umanizat, echilibrat, curajos,
perseverent, acþionînd dupã anumite criterii ºi cu o
finalitate precisã, depãºind adesea interesele personale.
Am putea afirma cã Manole Pãr-Negru, Ilisafta Jderoaia,
Amfilohie ªendrea, Simion Jder, Nechifor Cãliman ºi
însuºi ªtefan Vodã reprezintã adevãraþii înþelepþi în roman
 purtãtori ai semnelor naturii, ai semnificaþiilor timpului
ºi spaþiului românesc. Fiecare dintre ei, prin sfaturi ºi
comportament, dã dovadã nu numai de înþelepciune, dar
ºi de perseverenþã. Cei ce-l înconjoarã pe Ionuþ ºi sînt
responsabili de educarea lui conform codului moral al
unui bun creºtin se simt obligaþi ºi fericiþi sã-i dea
învãþãturã în ale vieþii ºi morþii. Aceºti mentori îl fac sã se
simtã membru al unei colectivitãþi, lucru ce asigurã
drepturi, dar implicã ºi responsabilitãþi, îndatoriri.
Înþelepþii îl orienteazã pe tînãr pe anumite trepte de
iniþiere în ale cunoaºterii ºi în ale vieþii, contribuind la
formarea ºi dezvoltarea lui  acesta fiind drumul
existenþei lui Ionuþ de la copilãrie la adevãrata maturitate,
un drum care cere sacrificii, probe de foc, un drum a cãrui
parcurgere permite încadrarea fiinþei în universul cel mare
al neamului. Într-un fel, prin povestea vieþii fiecãrui personaj scriitorul comunicã ºi se comunicã, evocînd calea,
strãduinþa de a intra în tipare comportamentale strãvechi.
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Naivul e, de obicei, tînãrul care, prin existenþa sa,
reediteazã ciclul barbariei pe care cîndva l-a parcurs
umanitatea. La naiv, avînd în vedere prin naiv lipsa
experienþei de viaþã, vîrsta cînd se crede cã toatã paserea
ce zboarã se mãnîncã, aparenþa-i falnicã (adicã bravada)
ascunde o esenþã de altã naturã: el adoptã o mascã,
convins fiind cã aceasta îl reprezintã cu adevãrat. În
roman se evidenþiazã naivitatea lui Ionuþ Jder ca individ
care încã nu are experienþa existenþialã ce i-ar permite sã
se descurce de unul singur în multitudinea de aspecte
ale vieþii. Conceput ca personaj principal, în jurul lui se
concentreazã celelalte personaje  înþelepþii care-l
ghideazã în acþiune. Energia ºi forþa sa fizicã nu pot fi
depreciate, dar ele nu sînt totdeauna utilizate cu folos;
nu o datã îi deservesc. Cunoaºterea precarã a sufletului
omenesc, a împrejurãrilor sociale, a legilor naturii, o foarte
pronunþatã înclinaþie de a sfida raþiunea duc la o infatuare
care, în unele circumstanþe, îi poate fi fatalã. Se pare cã
autorul introduce, pe alocuri, obstacole, încercãri, ispite,
pentru a-i da naivului încã o lecþie de viaþã. Or, tînãrul,
trecînd botezul de foc, trebuie sã tragã anumite
învãþãminte, cel mai preþios dintre ele fiind certitudinea
cã viaþa este un joc cu reguli foarte dure, iar neglijarea
lor te poate duce la pierzanie. Iatã de ce, experienþele trãite
de naiv sînt de un spectru foarte larg, fapt ce ne
dovedeºte cã autorul este interesat ca tînãrul sã
cunoascã cît mai bine ºi cît mai multe aspecte ale vieþii.
Nestatornicia în acþiuni ºi în sentimentele care se
înfiripã la o vîrstã atît de fragedã ºi care-l pot determina
sã se dezicã de o cauzã, sã calce fãrã remuºcãri jurãminte
de respectare a legilor strãmoºeºti, lipsa de rãspundere,
orgoliul nemãsurat  sînt expresii ale egoismului sãu
exacerbat, caracteristic perioadei de maturizare. Trãdarea
lui Ionuþ nu este dictatã de gelozie, de dorinþa supremã
de a fi alesul. Sentimentele-i predominã raþiunea; el simte
cã tinereþile sînt nebiruite ca ºi puhoaiele de primãvarã.
Remuºcãrile unei prietenii trãdate cresc, îl neliniºtesc pe
tînãrul Jder. Egoismul care îl face, într-un fel, inapt pentru
viaþa socialã, îl scoate de sub pavãza pe care societatea
o reprezintã pentru fiecare individ. Curajul sãu aparent e,
mai degrabã, nesocotinþã, ba uneori se învecineazã cu
laºitatea.
Cînd se întoarce, pe drum de searã, de la hramul
mãnãstirii Neamþului, cu care prilej l-a vãzut pe Vodã ºi a
primit dovada unei mari încrederi, Ionuþ Jder se aratã nu
numai uºuratic, cinstind oale de vin ºi vorbind cu
necunoscuþi lucruri ce trebuiau tãinuite, dar ºi infatuat ºi
fricos, trãsãturi caracteristice adolescenþei. Orgoliul lui,
cînd e tratat de starostele Cãliman ca un copil, nu ne poate
înºela: strãbãtînd ºleahul de unul singur, feciorul e
încercat de o fricã prin nimic îndreptãþitã, asemãnãtoare
celei a copiilor.
Ionuþ învaþã ºi se maturizeazã la ºcoala vieþii. El
îmblînzeºte sãlbãticiunile cu o artã care-l impresioneazã
ºi pe Vodã. Domesticirea ºi dresarea eretelui fac parte din

ºtiinþa înþelegerii naturii, a existenþei ei miraculoase, din
marea lecþie pe care Ionuþ a însuºit-o cu temei ºi cu
credinþã de la Nechifor Cãliman, în familia cãruia a crescut
ºi a fost educat de mic. Prin respectivele semne de
maturizare, el începe sã aparþinã colectivului numit
Oamenii Mãriei Sale.
Jurãmîntul cãtre fiul domnitorului, cu care s-a legat
frate de cruce, îl încalcã de îndatã ce ochii unei sprinþare
fete, iubita acestuia, cautã spre el cu dulceaþã. Înaintea
luptei pentru salvarea vieþii stãpînului sãu, nu se vãdeºte
chiar un viteaz fãrã prihanã, deºi în bãtãlie nu pregetã nici
sã loveascã, nici sã primeascã lovituri. Ionuþ ignorã
obligaþiunile sale sociale, pornind nebuneºte sã-ºi
salveze iubita ºi, dacã n-ar fi fost George Botezatu,
înþeleptul lui însoþitor, primejdia morþii n-ar fi rãmas pentru
el o simplã primejdie. Pentru a-ºi satisface orgoliul ºi a
lovi în Ionuþ, Alexãndrel iniþiazã o acþiune care, dacã ar fi
izbutit, ar fi fost o grea loviturã pentru tatãl sãu, dar aici
se terminã naivitatea tinerilor.
Cît de complex ºi de anevoios e procesul maturizãrii,
al depãºirii naivitãþii se vãdeºte în continuare:
acordîndu-i-se o misiune în þinuturile stãpînite de turci,
misiune reclamînd discreþie absolutã ºi tact, Ionuþ se dedã
inconºtient unor jocuri periculoase, care pot rãsturna
planurile înþeleptului pãrinte Amfilohie ºi zãdãrnici
eforturile lui Vodã. Participã la aceste jocuri din plãcerea
de a se da în spectacol, de a se impune cu orice preþ în
faþa lui Vodã. Încã nu ºtie a discerne principalul de
secundar, interesul colectiv de plãcerea vanã.
Iniþiativa dialogului aparþine, desigur, înþeleptului,
fiind expresia responsabilitãþii sale faþã de formarea ºi
evoluþia fericitã a naivului ca personalitate armonios ºi
plenar realizatã. Înþeleptul, de altfel, nici nu se angajeazã
într-un dialog cu orice naiv, fiindcã nu oricine poate fi cu
adevãrat iniþiat în tainele vieþii, nu toþi tinerii posedã
facultatea de a se depãºi, de a deveni, la rîndu-le, înþelepþi,
ci doar cei ce posedã în stare latentã virtuþile ce urmeazã
a fi cultivate ºi, în primul rînd, o inteligenþã vie, o anume
isteþime.
Nu întîmplãtor, ochii lui ªtefan Vodã se opresc asupra
lui Ionuþ, fiul vrednicului comis Pãr-Negru, ºi nu asupra
unor flãcãi tari în virtute, dar cu înþelegerea greoaie, cum
sînt feciorii starostelui Nechifor Cãliman, preþuit ºi el de
domnitor ca un bun slujitor al sãu.
Educarea celei de-a doua categorii de tineri, tari de
virtute, dar cu mintea greoaie impune alte metode, care
nu þin de iniþiere, de un dialog autentic între înþelept ºi
naiv, ci de interiorizarea unui simþãmînt al disciplinei
sociale. Feciorii starostelui Cãliman sînt, în aceastã
privinþã, exemplare tipice pentru o acþiune civilizatoare,
educativã, ce nu presupune cu necesitate iniþierea în
tainele vieþii. Dialogul este expresia unei responsabilitãþi,
a maturului faþã de o fiinþã fãrã cumpãt, care nu poate
înþelege nici lucrurile în sine, nici sfîrºitul lor ºi care
trebuie transformatã într-un bãrbat adevãrat ce leapãdã
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de la el slãbiciunile ºi lacrimile. O responsabilitate care,
prin semnificaþiile ei, depãºeºte adesea persoana celui
asupra cãruia se exercitã acþiunea pedagogului, are o
justificare mai înaltã. Opera de iniþiere este determinatã
nu doar ºi nu atît de rãspunderea pentru desãvîrºirea
personalitãþii acestui tînãr dotat, ci, mai ales, de
necesitatea de a pregãti cît mai bine discipolii în vederea
misiunii ce le revine.
Iniþierea complexã, pe diverse planuri, a lui Ionuþ PãrNegru, savîrºitã cu metode diferite ºi în variate domenii,
de starostele Cãliman, de fraþii sãi, Petru ºi Nicoarã, de
fidelul sãu slujitor George Botezatu ºi de învãþatul
schivnic Amfilohie, de însuºi domnul ªtefan, utilizînd, în
acest scop, ºi sancþiunea, ºi rãsplata, are o finalitate
precisã: formarea unui vrednic ºi înþelept ostaº care,
slujindu-l cu credinþã pe Vodã, sã se consacre unui ideal,
incluzînd ºi depãºind totodatã interesele sale. Doar astfel
se poate realiza rolul social al individului.
Autorul poate fi considerat apologetul rãzleþiþilor de
lume. Aceastã observaþie îi vizeazã pe înþelepþii care nu
sînt dispuºi sã-ºi menajeze învãþãceii, nu se rezumã sã le
furnizeze sfaturi, ci îi pun în situaþia de a se confrunta cu
realitatea, de a trage ei înºiºi concluziile.
Ionuþ ajunge la o primã ºi foarte necesarã învãþãturã
în urma întîlnirii sale neaºteptate cu duºmanul, cu acei
care pun la cale capturarea lui Alexãndrel ºi, prin el,
ºantajarea domnitorului: manifestarea discreþiei ºi
îndeplinirea strictã a îndatoririlor ce-i revin. Pedeapsa
aplicatã de Vodã întãreºte doar pedagogic o concluzie
impusã de propria-i aventurã.
Nu întîmplãtor, mai toþi naivii lui Sadoveanu fac lungi
cãlãtorii întru purificarea sufletului, þin seama de sfaturile
celor mai mari  personaje iniþiatice, dar cu o finalitate
pur instructivã. Încredinþîndu-i o misiune în împãrãþia
turceascã, înþeleptul arhimandrit Amfilohie are în vedere

nu numai interesele militare ale Moldovei, ci ºi maturizarea
deplinã a lui Ionuþ, posibilã doar în condiþii cu totul
excepþionale. Imprevizibilul, necunoscutul îl pasc la orice
pas pe cel pornit în lunga cãlãtorie, solicitîndu-i curaj,
isteþime ºi responsabilitate, în condiþiile cînd nu se poate
bizui decît pe sine însuºi.
Sfîrºitul cãlãtoriei înseamnã pentru Jder sfîrºitul
uceniciei, maturizarea: tainele vieþii ºi ale morþii i s-au
deschis. Lumea începe sã-i aparþinã.
Marele folos al maturizãrii artistice este acea detaºare
de obiect, de epoca investigatã, privirea clasicã echilibratã
pe care o aruncã scriitorul din contemporaneitate spre
perioada evocatã, cãreia îi relevã, prin imaginaþie
debordantã ºi totuºi în limitele veridicului, caracteristicile.
Autodefinindu-se ca fiu al acestui pãmînt,
M. Sadoveanu promoveazã în opera sa, unicã în literatura
românã prin zugrãvirea istoriei neamului, ideea
continuitãþii generaþiilor  garanþie a perpetuãrii naþiunii.
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Modalitãþi de dezvoltare a
creativitãþii în cadrul
orelor de limba ºi literatura
românã

Valentina TOFAN
Liceul Teoretic V.Alecsandri, s. Mãrculeºti, r. Floreºti

În lucrãrile de specialitate conceptul de creativitate
încã nu este clar delimitat, aria sa semanticã extinzîndu-se,
practic, asupra tuturor domeniilor activitãþii umane,
literatura, estetica, psihologia, pedagogia, filozofia fiind
doar cele mai relevante dintre ele. Astfel, termenul
creativitate cunoaºte peste o sutã de definiþii.
Dicþionarul de pedagogie de Sorin Cristea propune
urmãtoarea interpretare a conceptului pedagogic de
creativitate:
 un produs creator situat cel puþin la nivel
inventiv;
 un proces creator orientat îi direcþia sesizãrii ºi a
realizãrii situaþiilor-problemã la nivelul gîndirii
divergente;
 o dimensiune axiologicã a personalitãþii care
valorificã sursele globale ale sistemului psihic
uman, la nivelul interacþiunii optime dintre
atitudinile creative ºi aptitudinile creative.
Ana Stoica, în monografia Creativitatea elevilor
abordeazã creativitatea în tripla sa dimensiune:
personalitatea (persoana) creatoare, procesul creativ
(creaþia însãºi) ºi produsul rezultat.
Mihaela Roco, în studiul experimental Creativitatea
individualã ºi de grup, constatã cã nivelul de creativitate
este în raport direct cu motivaþia ºi atitudinile creative,
de care depinde flexibilitatea ca dispoziþie pentru creaþie.
Autorii menþionaþi recunosc patru faze ale procesului
creator: pregãtirea, incubaþia, iluminarea, verificarea.

Prima ºi ultima pot fi proiectate ºi realizate perfect în cadrul
procesului instructiv-educativ. Pregãtirea s-ar rezuma la
determinarea unor acþiuni complexe: sesizarea ºi
formularea problemei, analiza datelor problemei,
acumularea ºi selecþionarea informaþiei necesare pentru
abordarea corectã a acesteia, prelucrarea ºi sistematizarea
informaþiei, elaborarea strategiei de realizare a problemei.
Pentru lecþiile de limba ºi literatura românã
creativitatea vizeazã mai ales capacitatea elevului de a
realiza/produce un text, care poate fi formatã ºi dezvoltatã
prin exersare în cadrul atelierelor de scriere. În cadrul unui
asemenea atelier în clasa a VII-a, avînd drept subiect
scrierea unei compuneri libere în baza imaginaþiei,
obiectivul de evaluare preconizînd ca elevii sã producã
un text coerent cu viziuni personale, au fost aplicate
urmãtoarele metode ºi tehnici didactice: conversaþia,
asocieri libere, graffiti, maratonul de scriere,
manuscrisul pierdut. Elevii au avut de investigat
noþiunea de joc, iar obiectivele operaþionale pentru
secvenþele de instruire au fost urmãtoarele:
Evocarea
Sarcini:
 sã defineascã prin asociere noþiunea de joc;
 sã explice, conform dicþionarului, semnificaþia
cuvîntului joc;
 sã identifice jocurile de copii în diferite perioade
de timp ale anului;
 sã formuleze întrebãri în legãturã cu subiectul
discutat.
Realizarea sensului
Sarcini:
 sã exprime prin propriile cuvinte viziunile asupra
fenomenului discutat;
 sã distingã diverse laturi ale problemei examinate;
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 sã compare diferite aspecte ale manifestãrilor ludice;
 sã organizeze ideile într-un text coerent.
Reflecþia
Sarcini:
 sã producã din nou un text coerent;
 sã valorifice aspectele abordate în textul iniþial;
 sã motiveze alegerea pentu varianta prezentatã;
 sã-ºi exprime atitudinea faþã de subiectul relatat;
 sã evalueze lucrãrile proprii, precum ºi pe cele ale
colegilor.
Sarcinile oglindesc esenþa fazei de pregãtire ºi
urmãresc angajarea totalã ºi exhaustivã a cunoºtinþelor
ºi capacitãþilor elevilor privind subiectul dat. În urma
realizãrii secvenþelor instructive evocarea ºi realizarea
sensului, pregãtirea  ca etapã a procesului de creaþie 
cedeazã locul (nu avem în vedere hotare sau limite rigide
între aceste etape) fazei de incubaþie, iar ulterior celei de
iluminare, care corespund tehnic ºi didactic etapei de
reflecþie.
În clasa a IX-a, în cadrul unui atelier de lecturã a fost
propusã spre receptare poezia lui Marin Sorescu Muzeul
satului în vederea producerii unui text coerent (eseu
nestrucrurat) în care elevii sã-ºi exprime impresiile ºi
atitudinile. În acest caz au fost aplicate urmãtoarele
metode ºi tehnici: conversaþia, scrierea liberã, asocieri
libere, reacþia cititorului, cubul.
Evocarea
Sarcini:
 sã defineascã noþiunea de muzeu.
Realizarea sensului
Sarcini:
 sã-ºi exprime impresiile ºi reacþiile în legãturã cu
textul citit;
 sã aplice criteriile de interpretare a unui text literar;
 sã distingã trãsãturile caracteristice textului
respectiv;
 sã aprecieze corelaþia valori materiale-valori
spirituale;
Reflecþia
Sarcini:
 sã producã un text coerent;
 sã-ºi exprime atitudinea faþã de subiectul relatat;
 sã evalueze compoziþia proprie ºi lucrãrile
colegilor.
Iatã cîteva mostre de eseuri cu titlul Muzeul  locul
de înveºnicire a unui neam, elaborate de cãtre elevi:
Muzeul este acel loc unde se pãstreazã anumite
obiecte, care însã sînt mai mult decît niºte simple
obiecte, deoarece reprezintã sufletul ºi tradiþiile unui
neam. Din aceastã cauzã ele sînt niºte lucruri de preþ,
niºte comori. Muzeul este un ghid care ne leagã de trecut
ºi ne îndeamnã spre viitor. Aici locuiesc sufletele
strãmoºilor noºtri, care, deºi au trãit în trecut, au creat
pentru noi, pentru viitor.
Ciocanu Ana

Muzeul este acel locaº unde se pãstreazã cu sfinþenie amintiri despre trecutul îndepãrtat al neamului
nostru. Prin intermediul lui aflãm despre viaþa strãbunilor. Obiectele expuse sînt de mare valoare spiritualã
pentru noi. Ele emanã o misterioasã influenþã asupra
conºtiinþei ºi spiritului nostru. Aceste vestigii ne poartã
cu gîndul în trecut, insuflîndu-ne o simþire purã ca roua
dimineþii. Muzeul este locul unde s-a înveºnicit neamul
nostru ºi în care este încadrat întregul trecut.
Prozorovschi Marina
Neamul nostru este el însuºi un muzeu sfînt, zidit
de strãmoºii noºtri, oameni simpli, modeºti, ce au gustat
din amarul sãrãciei ºi al tristeþii; fiinþe cu priviri miloase, inimi frumoase ºi suflete sincere  locaº al valorilor
spirituale esenþiale pe care este clãditã viaþa 
Credinþa, Dragostea, Devotamentul, Patriotismul.
Guzun Elena
Veºnicia s-a nãscut la sat, iar mormîntul acestei
veºnicii este Muzeul.
În acele arhaice obiecte aºezate pe rafturi sînt
întrupate puterea ºi creativitatea neamului, iar în
spatele lor stã, precum o gardã a lucrurilor sacre,
spiritul strãmoºilor noºtri. Cînd pãºim pragul muzeului,
pãºim într-o altã erã, era trecutului. Pe lîngã puterea
de a privi acele lucruri, care odatã ce sînt acolo devin
valori, trebuie sã avem puterea de a intui ºi a privi ºi în
spatele lor, în acel colþ din umbrã unde se aflã
adevãrata comoarã inestimabilã.
Trec ierni înspãimîntãtoare, trec toamne pustii,
verile ard tot, însã în acel loc de veci a neamului e
primãvarã mereu, nimic nu piere, totul se naºte. E locul
unde respirã trecutul, unde gãsim mereu luminã,
dragoste, puritate. În muzeu chiar ºi focul îºi pierde din
puterea sa mistuitoare. Nimic nu poate preface în
cenuºã acest locaº, doar nepãsarea noastrã!
Cãrþi, icoane, unelte, iar pe lîngã ele multe amintiri,
durere ºi speranþã. Iubind aceste valori, iubeºti
trecutul, iubeºti patria, iubeºti neamul!
Tofan Vasile
Fazele ulterioare pregãtirii constituie incubaþia, care
este de naturã psihologicã, întrucît în cadrul ei se
structureazã ºi se valorificã informaþia ºi experienþa
individualã în vederea declanºãrii actului creator, apoi
iluminarea sau inspiraþia  rezultatul înþelegerii de
ansamblu a structurii ºi esenþei problemei. A. Stoica
defineºte iluminarea ca rezultatul unei intense stãri de
conºtiinþã, al mobilizãrii efortului cognitiv la cea mai
înaltã tensiune (op. cit. p. 21). Elaborarea sau
verificarea se referã la materializarea fazelor precedente
într-un text coerent, proces care angajeazã capacitãþile
elevului de a-ºi exterioriza gîndurile, de a se exprima
coerent ºi fluent.
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Cine a sãdit în mine sãmînþa jongleriei?
Am învãþat din cãlimarã
sã zbor pe aripile cuvîntului
ºi sã mã joc cu caii verzi
de pe pereþii subconºtientului.
Am învãþat sã nu fiu virgula
între subiect ºi predicat
ºi sã lupt cu orice adjectiv corupt.
Nu ºtiu cine a sãdit în mine
sãmînþa jongleriei
ºi cine a plîns peste ea
cu lacrimile alfabetului latin
Nu ºtiu...
Cui sã-i mulþumesc
Cã mi-a îmbrãcat pînã ºi sufletul
în literã de foc
ca sã nu mai pot muri nicicînd?
în limba Românã?
Ochii tãi molipsiþi de infinit
Firele sufletului meu se destramã
Se joacã în vînt ºi se pierd rînd pe rînd.
Iar eu rãmîn un gol nemãrginit,
Nu vreau sã cred cã am murit...
Am fost o clipã, o razã de luminã
În ochii tãi molipsiþi de infinit
ªi m-am îmbolnãvit de tine
În van crezînd cã m-ai iubit...
***
Poezia are glas de înger.
Veºmîntu-i o frunzã a graiului matern,
Sufletu-i o lacrimã a visului etern

Te cheamã ºi te-ndeamnã
Sã mergi pe linia din palma ei.
Taina elementelor chimice
Cad fulgi de plumb
pe sufletu-mi curat.
Foi, pline de cernealã
cautã rãspunsuri,
neobosite...
Construiesc imagini ermetice,
nu ºtiu pentru cine sau pentru ce...
Nu ºtiu care e adevãrul naturii...
stratul de ozon 1-a ascuns, probabil.
Ciudat...
Atîþia ani mã scald în menuete sacadate din neon
ºi n-am gãsit decît un hidrogen sulfurat,
în aceastã viaþã de seleniu.
în fine, am reuºit sã mã trezesc
din acest vis...
Plin de fosfor ºi fier,
dar ce folos?
Sînt de acum înzãpezit în plumb
Sînt de acum absorbit de chimie...
Diana Musteaþã
Ultimele douã niveluri ale produsului creativ 
novator ºi emergent se referã la realizarea unor produse
creative superioare, a unor bunuri de o incontestabilã
valoare pentru istoria culturii ºi evoluþia societãþii.
Referitor la personalitatea creativã menþionãm
trãsãturile relevate de A.Stoica: capacitatea de a gîndi
abstract, flexibilitatea gîndirii, fluenþa ideaþionalã, o
inteligenþã generalã superioarã, sensibilitatea la probleme,
legatã de un mai pronunþat spirit de observaþie ºi de o
mai bunã receptivitate, curiozitate, încredere în sine,
nevoia de a realiza ceva, independenþã în gîndire etc.
(op. cit., p. 6). Cultivarea acestor calitãþi constituie, de
fapt, scopul final al educaþiei pentru o societate modernã,
iar realizarea lui trebuie sã se regãseascã în mod necesar
în fiecare secvenþã didacticã.
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În privinþa produsului creativ, A.Stoica relevã douã
însuºiri esenþiale: originalitate ºi utilitate socialã (sau
relevanþã). S. Cristea delimiteazã cinci niveluri de
manifestare a originalitãþii. Primele douã  expresiv ºi
productiv vizeazã originalitatea individualã fãrã a atinge
dimensiunea valorilor creative, semnificative în plan
social. Produsul creativ, corespunzãtor celui de-al treilea
nivel  inventiv, se situeazã la limita dintre originalitatea
individualã ºi cea socialã. În categoria acestor opere pot
fi incluse creaþiile elevilor elaborate în afara unui demers
preconizat în scopul dat. Ele însã sînt, fãrã îndoialã,
rezultatul eforturilor anterioare, structurate ºi reluate pe
parcursul anilor de studii, care, în final, culmineazã întrun act voluntar de conºtiinþã ºi creaþie. Exemplificãm
cele spuse mai sus cu texte care au fost publicate, recunoscîndu-li-se astfel valoarea literarã ºi esteticã; ele
demonstreazã clar reordonarea însuºirilor specifice
obiectelor, fenomenelor, relaþiilor studiate anterior în
vederea transformãrii calitative a acestora  (S. Cristea,
op. cit. p. 64)
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Activitatea de cercetare creativã la lecþiile
de istorie
Actualmente, scopurile educaþiei istorice în ºcoalã
sînt revãzute, accentul fiind deplasat de pe însuºirea
conþinuturilor spre dezvoltarea personalitãþii elevilor prin
cunoaºterea trecutului, familiarizarea cu realizãrile culturii
universale ºi formarea competenþelor sociale. Studierea
istoriei înseamnã nu numai memorarea faptelor, dar ºi
asimilarea valorilor diferitelor epoci, reconstruirea evenimentelor din trecut, înþelegerea acþiunilor ºi atitudinilor
unei personalitãþi istorice. O asemenea abordare
presupune organizarea instruirii astfel încît elevii singuri
sã formuleze întrebãri ºi sã caute rãspunsuri, metodele
utilizate focusîndu-se nu pe ce, dar pe cum trebuie de
studiat. În aºa mod, elevul nu numai aplicã cunoºtinþele
anterioare, dar învaþã sã acumuleze altele noi; el gîndeºte.
Cum îl putem face pe elev sã înveþe fãrã ajutorul
nostru? Acest aspect mã preocupã deja de 20 de ani.
Deseori îmi revin în memorie cuvintele unei mame: Nu
este adevãrat cã astãzi copiii nu pot învãþa. Ei nu ºtiu cum
sã înveþe, adicã nu ºtiu sã se autoinstruiascã. Într-un
colectiv în care elevii ºtiu sã înveþe eforturile vor fi
orientate spre cercetarea aprofundatã a materialului,
coeficientul reuºitei fiind mult mai mare.
În acest context, profesorii trebuie sã þinã cont, în
primul rînd, de particularitãþile de dezvoltare ale copiilor.
L.Vîgotsky afirma: Un grãdinar care va aprecia starea
livezii sale numai dupã recolta obþinutã, neluînd în considerare ºi pomii în creºtere, va greºi. Astfel ºi psihologul,
evaluînd gradul de dezvoltare al unei persoane, trebuie
sã ia în calcul nu numai calitãþile formate, ci ºi cele în
formare, nu numai nivelul la zi, ci ºi perspectivele de
dezvoltare, adicã nu trebuie sã ne limitãm doar la a stabili
nivelul actual al cunoºtinþelor, abilitãþilor ºi competenþelor
elevilor, ci ºi sã identificãm diapazonul evoluþiei lor, adicã
sã le determinãm potenþialul. Este important a demarca
aceastã zonã, dar ºi a o activiza, a o alimenta în permanenþã. Instruirea este eficientã doar atunci cînd precede
dezvoltarea ºi nu-ºi are rostul dacã nu constituie un
imbold spre evoluþie, izvorul apariþiei noului, susþine
L.Vîgotsky.
Pentru a-i conferi instruirii asemenea valenþe trebuie
sã-l facem pe copil sã gîndeascã, în primul rînd, prin
intermediul unor situaþii-problemã. Încercînd sã înþeleagã
ceva, omul începe sã reflecteze; adicã procesul de gîndire
este impulsionat întotdeauna de o problemã sau întrebare.
Problema este o sarcinã teoreticã sau practicã complexã
ce urmeazã a fi rezolvatã, cercetatã. Sarcina didacticã presupune nu o simplã revizuire a anumitor fapte ºtiinþifice,
ci cultivã abilitatea de a le gãsi de sine stãtãtor. Majoritatea sarcinilor ce reclamã studiul individual constituie
situaþii-problemã. De aceea, la baza activitãþii de investi-
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gare este pusã instruirea problematizatã. Dupã I. Lerner,
instruirea problematizatã reprezintã o modalitate de
învãþare care angajeazã elevii în procesul de rezolvare a
problemelor sau a situaþiilor-problemã elaborate în baza
conþinuturilor studiate.
Pentru a crea o situaþie-problemã este necesar a utiliza
momentele contradictorii ale materialului asimilat sau a
selecta un document ce implicã procedura de investigare,
sau a prezenta mai multe opinii privind unul ºi acelaºi
aspect. Elevii trebuie sã aplice cunoºtinþele ºi
competenþele formate ºi, reieºind din faptele expuse, sã
gãseascã în mod individual soluþia. În acest caz, învãþarea
nu este o activitate pasivã, ci un proces de cunoaºtere
activ. Tinzînd sã rezolve situaþia-problemã, ei îºi vor
manifesta capacitãþile intelectuale ºi abilitãþile de
cercetare. Pentru a gãsi un rãspuns trebuie sã gîndeºti,
sã operezi uºor cu materialul factologic.
Sã examinãm în continuare cîteva modalitãþi de
aprofundare a cunoºtinþelor pe baza unor exemple
concrete. Întrebãrile constituie un element fundamental
în predarea istoriei ºi pot fi folosite la orice etapã a lecþiei
ºi în diverse scopuri: recapitularea materialului; evaluarea
unor capacitãþi; exprimarea atitudinii faþã de un eveniment
sau personalitate istoricã; declanºarea discuþiilor etc.
Acestea stimuleazã activitatea mintalã; dezvoltã memoria,
imaginaþia, vocabularul. Întrebãrile analitice ne ajutã sã
înþelegem esenþa evenimentelor ºi fenomenelor istorice.
De exemplu, în cl. a VI-a, la tema Înfiinþarea statului
franc, va fi propus urmãtorul bloc de întrebãri:
Amintiþi-vã de legile statului babilonian ºi de legile
draconice din Atena. De ce acestea au instituit cele mai
drastice pedepse? Comparaþi-le cu legile francilor. Ale cui
interese slujeau? Numiþi afinitãþile dintre legile statelor
din epoca anticã ºi legile francilor. Care este atitudinea
voastrã faþã de respectivele legi (sînt echitabile,
inechitabile). Argumentaþi..
La elaborarea blocului de întrebãri se va þine cont de
douã aspecte: 1. fiecare întrebare nouã va fi o continuare
logicã a celor precedente; 2. toate întrebãrile ºi
rãspunsurile trebuie sã contribuie, în cele din urmã, la
soluþionarea problemei, adicã sã constituie o parte a
sarcinii. În aºa mod ia naºtere discuþia euristicã. De
exemplu, în cl. a V-a, la tema Resursele naturale ale Aticii,
pot fi adresate urmãtoarele întrebãri: Enumeraþi
îndeletnicirile populaþiei din localitãþile muntoase sau de
cîmpie. Cum se reflectã situarea localitãþii în vecinãtatea
mãrilor asupra îndeletnicirilor? Ce produse comercializau
locuitorii Aticii? Ce produse cumpãrau?. Studiind
procesul de pauperizare a þãranilor, pot fi utilizate
urmãtoarele întrebãri: Unde se aflau cele mai bune

terenuri de pãmînt? Cui aparþineau ele? De ce þãranul, care
muncea din greu, nu-ºi putea hrãni familia? Cui i se adresa
dupã ajutor? Oare întotdeauna putea întoarce datoria la
timp? Cu ce dificultãþi se confrunta?. Realizînd aceste
sarcini, elevii fac conexiuni între resursele naturale ºi
îndeletnicirile localnicilor, urmãresc schimbãrile în
procesul de producþie ºi relaþiile economice.
Una dintre întrebãri poate fi axa întregii lecþii. De
exemplu, în cl. a VIII-a, la tema Desfiinþarea iobãgiei în
Rusia, întrebarea cheie va fi: De ce eliberarea þãranilor
a generat un val de nemulþumire?. Rãspunsul care a
generat o situaþie-problemã va fi gãsit cu ajutorul unor
întrebãri suplimentare.
Un aspect important îl reprezintã ºi formularea
întrebãrilor de cãtre elevi, ceea ce activizeazã ºi dezvoltã
gîndirea logicã, creativitatea, memoria.
Pe parcursul studierii istoriei facem cunoºtinþã cu
documente ce reflectã diverse evenimente ºi fapte, ceea
ce ne ajutã sã înþelegem mai bine epoca, sã-i simþim suflul.
Lucrînd cu sursele istorice autentice, dezvoltãm capacitatea elevilor de a opera cu terminologia de specialitate;
favorizãm însuºirea conºtientã ºi nu mecanicã a
materialului; contribuim la perfecþionarea abilitãþilor de
autoinstruire. Iniþial, în clasele mici, accentul se pune pe
sarcini cu caracter reproductiv. De exemplu, cl. a V-a, tema
Religia la geto-daci, sursa: Istoria de Herodot (Cartea
4, fragmentul 94).
1. Citiþi titlul documentului.
2. Cine este autorul lui?
3. Ce ºtiþi despre acest autor? (Un enunþ).
4. Numiþi divinitatea supremã a geto-dacilor.
5. Ce pãrere aveþi despre ritualurile geto-dacilor?
Argumentaþi.
6. Continuaþi definiþia: Credinþa în mai multe
divinitãþi este .
De regulã, mulþi elevi reuºesc sã realizeze asemenea
sarcini fãrã mare efort. Chiar ºi cei mai slabi izbutesc sã le
îndeplineascã parþial. Pe parcurs, o datã cu aprofundarea
cunoºtinþelor ºi dezvoltarea anumitor competenþe, sînt
propuse sarcini cu un grad de dificultate mai înalt. De
exemplu, cl. a VII-a, tema Rãzboaiele lui Napoleon în
Europa, sursa: Soldatul Imperiului de Henry Bidou.
1. Ce eveniment este descris în aceastã sursã?
2. Cînd a avut loc? (Anul).
3. Marcheazã-l pe axa cronologicã a evenimentelor.
4. Numeºte bãtãlia principalã.
5. De ce victorioasa mare armatã a lui Napoleon a
pierdut lupta, transformîndu-se într-un detaºament de prizonieri?
Documentul nu este inserat în manual, de aceea poate
fi utilizat ºi la lecþia de recapitulare cu tema Franþa în sec.
XVII-XIX. Dat fiind faptul cã elevii vor poseda
cunoºtinþe mult mai ample despre subiectul abordat, ei
vor reveni asupra anumitor aspecte ºi le vor interpreta
din altã perspectivã. Pentru a rãspunde la întrebarea nr.

5, elevii vor examina unul din tablourile pictorului rus
V. Vereºciaghin despre rãzboiul din 1812 care, de obicei,
au un efect surprinzãtor asupra lor. Atît documentul cît
ºi tabloul îi fac sã reflecteze. Personajul central al istoriei
este Omul, deoarece anume el este creatorul Istoriei.
Trecutul ne familiarizeazã cu experienþa unor oameni care,
asemeni nouã, trãiau clipe de afirmare ºi incertitudine,
comiteau greºeli, se bucurau de realizãrile lor, crezînd ºi
tinzînd spre un viitor mai bun. Studiind evenimentele
istorice, cultivîndu-le elevilor calitãþi morale ºi activismul
civic, îi ajutãm sã înþeleagã rolul personalitãþilor istorice,
dar ºi al omului simplu într-o epocã, spiritul acestei epoci.
Formarea viziunii despre o personalitate istoricã poate fi
iniþiatã cu întrebãri de genul: Unde a trãit? În ce domeniu
a activat? Prin ce s-a remarcat?. Treptat trecem la
întrebãri tip problemã: De ce calitãþi a dat dovadã aceastã
personalitate? Cum aþi fi acþionat voi în astfel de
circumstanþe? Poate fi calificatã respectiva faptã drept
un act de eroism? Argumentaþi.. Pe parcursul discuþiilor
este binevenitã utilizarea materialelor ilustrative (tablouri
etc.), ceea ce permite a afla ºi atitudinea pictorului faþã
de personalitatea istoricã vizatã. Reþineþi: pe elevi îi
intereseazã nu atît trecutul în sine cît ceea ce este peren:
valorile moºtenite ºi însemnãtatea lor. De exemplu, în cl.
a VII-a, pentru a trezi admiraþia ºi compasiunea faþã de
soþiile decembriºtilor, care ºi-au urmat soþii benevol în exil,
vom citi un fragment din amintirile M. Volkonskaia: La
început credeam cã vom scãpa de surghiun peste 5 ani.
Pe urmã îmi tot spuneam cã peste 10 ani, apoi peste 15.
Dar dupã 25 de ani am încetat sã mai sper. Îl rugam pe
Dumnezeu un singur lucru: sã-i scape de Siberia pe copiii
mei. În Cita am primit vestea despre moartea lui Nicolai,
primul meu copil, rãmas la Petersburg Peste un an am
aflat despre sfîrºitul tatãlui meu, ceea ce m-a zguduit întratît încît mi s-a pãrut cã s-a prãbuºit cerul peste mine. Mam îmbolnãvit . Dupã un schimb de impresii veþi
accentua faptul cã multe soþii nu ºi-au urmat bãrbaþii în
exil. Ulterior veþi adresa urmãtoarele întrebãri: Ce pãrere
aveþi despre alegerea fãcutã de soþiile decembriºtilor?
Cum aþi fi procedat în locul lor?.
Pentru a percepe mai bine anumite evenimente, veþi
prezenta elevilor din cl. a IX-a un fragment ce descrie
împrejurãrile în care a fost asasinat Nicolae Iorga. Presa
de la Bucureºti a dezlãnþuit împotriva savantului o
campanie defãimãtoare. Cei care l-au vãzut în acele zile
triste pentru noi toþi afirmau cã profesorul era deprimat.
În cîteva sãptãmîni a cãrunþit definitiv. Apropiaþii lui,
terorizaþi ºi ei, îl implorau sã plece peste hotare pînã se
vor limpezi apele. Ce bine ar fi fost dacã îi asculta. Dar a
refuzat, considerînd cã acest pas, într-un moment atît de
greu pentru þara sa, va fi interpretat ca un act de
slãbiciune, de trãdare. Dupã lectura fragmentului adresaþi
urmãtoarele întrebãri: Care este atitudinea voastrã faþã
de regimul Antonescu? De ce N.Iorga a fost asasinat de
legionari? Poate fi considerat marele om politic un
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exponent destoinic al neamului sãu? De ce?. Asemenea
sarcini îl ajutã pe elev sã conºtientizeze rolul personalitãþii
în istorie ºi îi cultivã simþul responsabilitãþii faþã de trecut,
prezent ºi viitor.
Elevii pot fi antrenaþi ºi în diverse scenete. Aceastã
activitate îi va face sã gîndeascã critic, le va facilita
înþelegerea mai profundã a statutului de cetãþean, le va
dezvolta abilitatea de a lua decizii. De exemplu, în cadrul
studierii subiectului Eºti un bun orator? propunem
urmãtoarea sarcinã: Imaginaþi-vã cã sînteþi cetãþeni ai
Atenei ºi trebuie sã-i povestiþi unui strãin despre oraºul
natal. Cum îl veþi descrie? (cl. a V-a) sau: Imaginaþi-vã
cã sînteþi un muºchetar din garda regalã, fapt cu care vã
mîndriþi mult. Cum îl veþi reda? (cl. a VI-a). Elevii vor
elabora ºi vor þine un discurs în care vor transmite spiritul
epocii respective, poziþia ºi sentimentele vorbitorului.
La lecþii pot fi analizate multiple subiecte care nu
necesitã o pregãtire prealabilã sau un efort special. De
exemplu, cl. a V-a, tema Vînãtorii în epoca primitivã,
noþiunile suliþã ºi harpon. Doi elevi vor ieºi în faþa clasei.
Primul trebuie sã imite aruncarea suliþei, iar celãlalt 
folosirea harponului. De regulã, clasa urmãreºte cu multã
atenþie miºcãrile colegilor, corectînd fiecare greºealã.
Pentru a facilita desfãºurarea activitãþii, instrumentele vor
fi desenate pe tablã, profesorul precizînd cã omul primitiv
cu ajutorul suliþei prindea peºte. Se impune întrebarea:
De ce s-a inventat atunci harponul?. Astfel, în urma
celor trei paºi (jocul de rol, desenul, analiza), elevii

descoperã singuri semnificaþia noþiunii de harpon.
Spectrul oportunitãþilor de organizare a activitãþii de
cercetare ºi dezvoltare a creativitãþii este foarte vast. Ritmul
vieþii reclamã fiecãruia dintre noi abilitatea de a identifica
ºi soluþiona diverse probleme, iar de felul cum le rezolvãm
depinde succesul societãþii în întregime. Acest lucru se
produce, susþine Iu. Gatanov, dacã problema este de
însemnãtate vitalã aici ºi acum.
Cercetarea ºi creativitatea sînt indispensabile la orele
de istorie, întrucît contribuie la perfecþionarea ºi
eficientizarea demersului instructiv-educativ.
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Harta unei naraþiuni a devenit pentru noi cea mai
eficientã modalitate de predare-asimilare a operei epice.
Ea contribuie la realizarea obiectivelor-þintã începînd cu
cele de la cl. a V-a ºi pînã la cele din cl. a XII-a. Acestea
þin de identificarea ºi deosebirea componentelor
structurii artistice ale unui text literar narativ, de aplicarea

unui instrumentar teoretico-literar ºi lectoral pe un text
epic (cl. a V-a); de recunoaºterea într-un text epic a
elementelor descriptive, narative, dialogale; de extragerea
din textul citit a informaþiilor aferente ideilor principale
(cl. a VI-a); de recunoaºterea modalitãþilor specifice de
organizare a textului epic; de identificarea personajelor
ºi a rolului lor în textul lecturat; de oferirea anumitor
aprecieri în legãturã cu textele citite (cl. a VII-a); de
identificarea elementelor mai importante ale compoziþiei
literare; de caracterizarea unui personaj literar; de
caracterizarea unui text literar din perspectiva genului ºi
a speciei (cl. a VIII-a); de interpretarea unui text literar
epic fãcînd corelaþii între nivelurile lexical, morfologic ºi
sintactic; de evaluarea operelor epice studiate ºi a celor
citite în mod independent; de argumentarea reacþiilor
proprii la textele epice citite; de producerea unor texte
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A.

3. Cine este implicat în
acþiune
(= peronajele)
B.

Harta 1

1. Cine nareazã

4. Cînd ºi unde e plasatã acþiunea

2. Ce nareazã

timp (cînd?)

spaþiu (unde?)

C.
D.
E.

6. Cum
limbaj specific

7. De ce? (mesajul)
5. Despre ce este naraþiunea Ce sugereazã? Ce vrea sã spunã?

/Tehnica narativã
gramaticã narativã

figuri de stil dominante

8. Specia narativã

moduri de expunere

Harta unei naraþiuni:
structurã ºi compoziþie
____________________
_____________________

Harta 2

1. Cine nareazã
• povestitorul (cineva
invizibil, dar
prezent)
• la persoana a III-a

4.

2. Ce nareazã
întîmplãri succesive subordonate etapelor
acþiunii:
•  într-o bunã zi a mai rãsãrit
o mîþã;
•  s-a oprit ... lîngã o cocioabã de
scînduri;
• pisica aduce pe lume cinci motãnaºi;
• motãnaºii sînt crescuþi cu greu de pisicã
etc.
6. Cum
limbaj specific
Vocabular specific
Moldovei de Nord:
ogradã, tindã, oleacã,
mîþã, mata, cãtînd cu
jind etc.

/ Tehnica narativã
gramaticã narativã
Imperfectul

la
descrierea cadrului (era,
se abãteau, trãiau,
cutreierau). Perfectul
compus

la
desfãºurarea acþiunii

moduri de expunere
• Naraþiunea alterneazã
cu descrierea

figuri de stil dominante
• Personificarea: s-a
mirat cã-s numai
patru 
• Repetiþia numeralului
cinci

5.

7.

8. Specia narativã
• povestire

Harta unei naraþiuni:
structurã ºi compoziþie
Balada
celor
cinci
motãnaºi de I. Druþã

HARTA UNEI NARAÞIUNI

67

Didactica Pro..., Nr.2-3(36-37) anul 2006

3.

EXERCITO, ERGO SUM

narative, utilizînd diverse modalitãþi de expunere (cl. a
IX-a); de cunoaºterea caracteristicilor, a speciilor genului
epic ºi a tipologiei personajelor literare; de aplicarea
strategiilor ºi tehnicilor de investigare a textului epic (cl.
a X-a); de identificarea particularitãþilor distincte ale
speciilor epice conform curentelor literare (cl. a XI-a); de
încadrarea scriitorilor prozatori ºi a operelor epice în
contextul literar; de prezentarea monograficã a unui
prozator; de cultivarea unui gust estetic elevat în baza
operelor epice de valoare (cl. a XII-a). Pentru început, se
deseneazã împreunã cu elevii pe un poster o hartã a
naraþiunii dupã modelul hãrþilor de contur geografice,
în care se fixeazã doar genericul pentru fiecare regiune
(þinut)(vezi Harta 1).
3. Cine este implicat
A.
• Principal: Nicã acþiune
• Secundar: tata,
B.
mãtuºa Mãrioara
• Episodic: moº
Vasile, paºnicul,
vornicul.
C.
D.

Harta 3
E.

limbaj specific 6. Cum
Reg. (R) scorþuri, tãlhar, oloi,
dinioarea
Expr. (E)  în ruptul capului
 zgîrie-brînzã
 a-ºi lua ziua bunã
Umor (U) a) întîmplãrilor
b) în felul de a vorbi al
personajelor: Dar, bine,
ghiovale, aici þi-i scãldatul?
moduri de expunere
• Naraþiunea alterneazã
cu descrierea ºi cu
dialogul

în

Elevilor le putem propune aceste hãrþi de contur
xerocopiate.
În cl. a V-a, în cadrul capitolului Naraþiunea, la
studierea primului text narativ  Balada celor cinci
motãnaºi de I. Druþã  vom completa doar regiunile
care se referã la informaþia prevãzutã pentru respectivul
nivel de ºcolaritate ºi anume: Cine nareazã?, Ce
nareazã?, Cum nareazã?(vezi Harta 2).
Apoi, la studierea capitolului Autor. Narator.
Personaj, vom reveni la prima hartã ºi vom actualiza
informaþiile achiziþionate anterior, le vom compara cu cele
pe care le oferã fragmentul La cireºe (Amintiri din
copilãrie de I. Creangã) ºi vom completa o altã hartã,
de data aceasta pentru textul al doilea (vezi Harta 3).

1. Cine nareazã
• naratorul-personaj
• la persoana I

4. Cînd ºi unde e plasatã acþiunea

2. Ce nareazã
• întîmplãri succesive subordonate
etapelor acþiunii:
• Odatã, vara,
mã duc sã fur niºte
cireºe;
• mã ºupuresc pe unde pot ...
• încep a cãrãbãni la cireºe...
• iaca mãtuºa Mãrioara, c-o jordie în
mînã 
• ºi odatã fac zup! în niºte cînepã;
•  mãtuºa Mãrioara dupã mine etc.

timp (cînd?)
• Odatã, vara
• pe aproape de
Moºi
• ziua miazamare
• de Duminica
Mare
• mai în desearã

spaþiu (unde?)
• la Humuleºti
• la moº Vasile
• în casa omului
• în cireº
• în cînepã
• acasã (în casa
pãrinteascã)

7. De ce? (mesajul)
Ce sugereazã? Ce vrea sã spunã?
1. D-apoi ruºinea mea unde o pui?
• comportamentul uman
 mi se dusese buhul
de n-aveai
• universul copilãriei
cap sã scoþi obrazul în lume de ruºine
2. ªi doar mã ºi feream eu, într-o
pãrere, sã nu mai dau peste vreo
pacoste, dar parcã naiba mã
împingea, de le fãceam atunci cu
figuri de stil dominante 8. Specia narativã chiuita (autorul dã mesajul)
• Enumeraþia: torc ºi
• povestire
moduri de expunere
fetele ºi bãieþii, ºi femeile
ºi bãrbaþii;
Harta unei naraþiuni:
•  cu negustoria :
structurã ºi compoziþie
vite, cai, porci, oi,
brînzã, lînã 
• Repetiþia: ªi eu fuga, ºi
Amintiri din copilãrie
ea fuga, ºi eu fuga, ºi ea
de Ion Creangã
fuga...

/ Tehnica narativã
gramaticã narativã
• Prezentul  în
naraþiune
• Trecutul  în
comentariul
naratorului  autor

5. Despre ce este naraþiunea

Vom proceda la fel ori de cîte ori vom preda o operã epicã,
astfel încît hãrþile sã se completeze de la un text la altul,
rãspunzînd cerinþelor din Harta-model(vezi Harta 4) .
Tehnica poate fi aplicatã ºi la o lecþie de predare ºi asimilare
a cunoºtinþelor privind teoria literaturii, ºi la una de formare
a deprinderilor de analizã, ºi în cadrul orelor de sistematizare.
Tehnica a fost demonstratã în mai multe rînduri
studenþilor filologi de la Universitatea Pedagogicã Ion
Creangã din Chiºinãu (anul II ºi IV) ºi profesorilor în
cadrul cursurilor de instruire continuã din aceeaºi instituþie. Chestionarele aplicate ulterior au scos în evidenþã
un ºir de avantaje ale modalitãþii abordate:
 Harta compoziþionalã contribuie substanþial la








acoperirea celor 4 deprinderi integratoare ale curriculumului gimnazial de limba ºi literatura românã:
înþelegerea dupã auz, vorbirea, lectura ºi scrierea;
se asimileazã mult mai uºor ºi într-un timp record
terminologia literarã privind opera epicã, achiziþionîndu-se astfel un instrumentar teoretico-literar
necesar în procesul de analizã ºi sintezã;
se dezvoltã abilitãþile de lucru pe un text epic;
contribuie eficient la identificarea originalitãþii
fiecãrui autor/text narativ în parte (fiindcã, puse
alãturi, aceste hãrþi oferã posibilitatea de a
compara mai multe texte);
devine un punct de reper pentru elev în procesul de
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A.
• principal
• secundar
• episodic

3. Cine este implicat în
1. Cine nareazã
acþiune
(= peronajele)
• naratorul/naratorulpersonaj
B.
• la persoana a III-a/
• fictiv
persoana I
• istoric
• persoanjul  scriitorul însuºi 2. Ce nareazã
( = acþiunea)
• alte ipostaze (personaje  • întîmplãri/evenimente dispuse
personificãri, alegorice)
C.
într-o ordine temporalã,
• personaj complex
succesivã, cronologicã,
D.
• personaj
subordonate etapelor acþiunii:
•
individual
unilateral, plat
E > I > DA > PC > D
• colectiv
(SI > CA > DA > SD

E.
> DSD > SF)
• tipuri umane
• geniul
• pers.
• francezul
supranaturale
• gentelmenul
• profesorul

4. Cînd ºi unde e plasatã acþiunea
(cadrul acþiunii/cronotipul)
semnele din care deducem indiciile de
timp ºi spaþiu
timp (cînd?)
• odatã
• în anul
• dupã amiazã
• peste o lunã
• dupã trei ani

spaþiu (unde?)
• în Moldova
• acolo
• într-un sat
• în oraºul X
• în casa bunicii
• în curte
• pe malul mãrii

7. De ce? (mesajul)
5. Despre ce este naraþiunea Ce sugereazã? Ce vrea sã spunã?
(= problematica)
• naturã
cã dintotdeauna copilul rãmîne
limbaj specific
gramaticã narativã
copil, oriunde ar fi, cu nãzbîtiile,
• regionalisme (R) • temporalitatea verbelor • patrie
• dragoste
dorinþele, curiozitãþile sale.
• expresii din limba • frecvenþa
• comportamentul uman
(Amintiri de I. Creangã)
vorbitã (E)
substantivelor/
• universul copilãriei
• umor (U)
adjectivelor etc.

Harta 4

/Tehnica narativã

moduri de expunere
• naraþiune
• descriere
• dialog
• monolog

figuri de stil dominante
• personificãri
• enumeraþii
• repetiþii

redactare a compoziþiilor ºcolare privind opera epicã;
 elevul îºi creeazã o viziune de ansamblu despre
textul narativ;
 oferã elevului o foarte bunã sistematizare a elementelor caracteristice epicului;
 capteazã atenþia elevilor prin imaginea propriu-zisã;
 completarea hãrþii obligã elevul sã lectureze/relectureze cu atenþie opera epicã;
 îi deprinde pe elevi sã facã diferenþa dintre un text
epic ºi unul liric;

8.
•
•
•
•
•
•

Specia narativã
povestire
schiþã
nuvelã
roman
baladã
poem etc.

Harta unei naraþiuni:
structurã ºi compoziþie

 permite profesorului de a-ºi realiza obiectivele cu
mai multã eficienþã;
 faciliteazã munca la clasã a profesorului.
Aºadar, aceastã modalitate de lucru deschide largi
oportunitãþi de discernere a textului epic, din perspectiva
elevului-cititor, ºi de perfecþionare a unei tehnologii
didactice din partea profesorului.
Recenzenþi:
dr. Tatiana CARTALEANU
dr., conf.univ. Otilia DANDARA

Motivaþia învãþãrii ºi
adolescentul: program de
realizare a conexiunii
Sîntem substanþa din care visele se fac
W. Shakespeare
Ludmila VÎRTOSU

Printre sarcinile ºcolii contemporane se înscrie ºi cea
a eficientizãrii instruirii. An de an creºte volumul
ªcoala Medie Dãnceni, r. Ialoveni
informaþiei, pedagogii fiind în permanentã cãutare a cãilor
ºi mijloacelor pertinente de instruire ºi educaþie. Unul dintre aceste mijloace ar fi formarea la elevi, chiar din primele zile
de ºcolarizare, a unei motivaþii de învãþare adecvate. În practica vastã de muncã în ºcoalã am întîlnit elevi care nu
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manifestã nici un interes pentru învãþãturã, cauzele
acestei situaþii fiind multiple.
Deºi existã numeroase cercetãri în domeniu ºi variate
posibilitãþi de creºtere a performanþelor, nu putem
considera totuºi rezolvatã problema motivaþiei. În ultimul
timp acestui aspect i se acordã o atenþie sporitã în producþie, la firme mari, pe cînd în ºcoalã el este puþin studiat.
Rezultatele deseori poartã un caracter contradictoriu, iar
cercetãrile vizeazã, în special, motivaþia pentru învãþare
la elevii de vîrstã micã ºi mai puþin la adolescenþi.
Se considerã cã formarea motivaþiei nu este supusã
unei influenþe sistematice, ci se produce haotic. Drept
consecinþã are loc un regres: scade nivelul motivaþiei,
tendinþele benefice îºi pierd actualitatea.
Importanþa practicã a cercetãrii problemei în cauzã
este condiþionatã, în primul rînd, de necesitatea
identificãrii cãilor ºi mijloacelor de formare a unor motive
stabile de învãþare. Introducerea curriculumului ºi a
învãþãmîntului formativ a sporit interesul pentru acest
aspect, dar n-a dus la conºtientizarea lui definitivã.
Deosebit de semnificativã este formarea, dezvoltarea ºi
amplificarea motivaþiei pentru succes la adolescenþi care
înþeleg procesele ce au loc în societate ºi observã atitudinea
acesteia faþã de învãþãturã. Adolescenþa reprezintã subiectul
privilegiat ºi controversat al psihopedagogilor. Tipul
fundamental de activitate este învãþarea, pe prim-plan la
vîrsta de 15-17 ani vine trebuinþa de autoinstruire în vederea
confruntãrilor ulterioare (examene, alegerea profesiei etc.),
modificîndu-se totodatã ºi atitudinea faþã de învãþare. De
exemplu, ataºamentul naiv, neserios faþã de notã, manifestat
la etapele anterioare, este înlocuit, la unii, cu dorinþa de a
înþelege ºi pãtrunde tainele naturii ºi ale vieþii, de a învãþa
pentru sine, ºi nu pentru notã; la alþii  cu un oarecare
dezinteres sau chiar dezgust pentru învãþare (Golu M.,
Dinamica personalitãþii, Geneze, 1993). Acelaºi autor
menþioneazã cã adolescenþa nu este prin natura ºi factorii
ei constituenþi o perioadã de crizã, o vîrstã ingratã sau o
contestaþie, dar, în lipsa unor influenþe educative pozitive,
favorabile, ea ar putea deveni o astfel de perioadã sau o astfel
de vîrstã. Depinde de fiecare adolescent în parte, dar ºi de
anturajul sãu imediat ori mai îndepãrtat, de prezenþa ori
absenþa factorilor socio-educaþionali, de calitatea lor, pentru
ca acesta sã evolueze într-o direcþie sau alta. Depinde deci
de noi, profesorii ºi pãrinþii, ca adolescenþa sã fie ghidatã
spre normalitate psihicã, sã nu degenereze într-o adevãratã
crizã a dezvoltãrii.
În aceastã ordine de idei, mi-am propus sã studiez nivelul
real, perspectivele, direcþiile ºi tehnicile de dezvoltare a
motivaþiei la un grup de adolescenþi (nu doar la cei evident
nemotivaþi, au fost luaþi în vizor ºi ceilalþi elevi).
Au fost investigate urmãtoarele elemente: starea
intereselor cognitive, starea psihologicã (autoaprecierea,
anxietatea), coeficientul inteligenþei generale, nivelul
aspiraþiilor, nivelul dezvoltãrii generale, nivelul motivaþiei
pentru învãþare, reuºita ºcolarã etc.

Rezultatele cercetãrii motivaþiei pentru învãþare la un
grup de adolescenþi dintr-o localitate ruralã au fost
interesante, uneori contradictorii ºi chiar paradoxale. În linii
generale, acestea au indicat o atitudine pozitivã faþã de
ºcoalã, dar ºcoala este apreciatã în asemenea mod pentru
posibilitatea de a se întîlni cu colegii ºi a comunica cu
semenii, de a avea o ocupaþie plãcutã, motivele de asimilare
a cunoºtinþelor fiind slab manifestate. În grupul cu
motivaþia joasã a fost atestat cel mai mare procent de elevi
cu media înaltã la învãþãturã ºi cu IQ normal. Paradoxal,
dar în acest grup au fost înregistraþi cei mai mulþi elevi cu
nivelul aspiraþiilor foarte înalt ºi cu o autoapreciere înaltã
(analiza cantitativã a rezultatelor s-a realizat prin utilizarea
programului de calcul statistic SPSS).
În urma investigaþiei, þinînd cont de rezultatele ei,
mi-am propus sã promovez un program educativ ce ar
contribui la sporirea motivaþiei pentru învãþare ºi ar avea
o influenþã beneficã asupra reuºitei ºcolare. Mai jos
prezint reperele teoretice ºi practice ale programului.
Tendinþa de a studia, caracteristicã fiecãrui individ,
va fi acel punct de pornire în munca de formare ºi
intensificare a motivaþiei. Învãþarea prin esenþa sa este
motivatã ºi presupune un control intern; însuºi faptul cã
se achiziþioneazã ceva este un stimul (amintiþi-vã strigãtul
de bucurie Mi-a reuºit! în momentul cînd, dupã lungi
cãutãri, aþi obþinut rezultatul scontat).
Psihologul rus Bruºlinski A.V. (Áðóøëèíñêèé À.Â.
Ïñèõîëîãèÿ ìûøëåíèÿ è ïðîáëåìíîå îáó÷åíèå, Ì.,
1983) a demonstrat cã existã o legãturã directã ºi
constantã între eficienþa însuºirii unui volum considerabil
de informaþie, formarea deprinderilor practice, capacitatea
de a asimila noi metode ºi utilizarea lor în activitatea
proprie  pe de o parte, ºi caracterul activ al subiectului
 pe de altã parte. Acest principiu cere perceperea
elevului nu numai ca obiect al acþiunii pedagogice ºi
psihologice, ci ºi ca subiect activ al procesului instructiv.
Doar în acest caz este posibil a antrena aºa factori forte
ca motivaþia, emotivitatea, individualitatea.
A forma sau a intensifica motivarea nu înseamnã ai impune elevului motive ºi obiective deja formate. Este
nevoie sã-l plasãm în asemenea condiþii ºi situaþii de
activitate, în care motivele dorite ºi obiectivele fixate sã
evolueze în baza experienþei anterioare, reieºind din
individualitatea, aspiraþiile interne ale adolescentului. Sensul
general al formãrii motivaþiei este de a-l deplasa pe elev
de la atitudinea negativã ºi indiferentã faþã de învãþãturã la
atitudinea pozitivã, conºtientã, responsabilã, activã
(Ëåîíòüåâ À., Ïîòðåáíîñòè, ìîòèâû, ýìîöèè. Ì.,
1971). Conºtientizarea motivelor influenþeazã puternic
asupra activitãþii.
Metoda principalã de formare a motivaþiei constã în
transformarea imboldurilor elevului într-o constelaþie cu o
structurã constantã. Desigur, aceasta presupune un efort
comun din partea colectivului pedagogic, a pãrinþilor,
psihologului ºi, nu în ultimul rînd, elevilor. De aici deducem
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direcþiile de activitate: cu colectivul profesoral, cu pãrinþii,
cu grupul de elevi selectat pentru training.
I. Informarea elevului despre necesitatea unei
motivaþii în orice gen de activitate, inclusiv cea de
instruire, o poate face psihologul ºcolar prin intermediul
unei discuþii colective, într-o atmosferã degajatã. Dupã
explicarea noþiunii acesta va oferi informaþii despre tipurile
de motive, referidu-se detaliat la cele extrinsece ºi
intrinsece. Prin tehnica problematizãrii va fi demonstratã
importanþa lor, în special a celor intrinsece, care vizeazã
interesul pentru cunoºtinþe, curiozitatea, tendinþa de a-þi
ridica nivelul de culturã generalã, necesitatea de a fi activ,
informat etc. Motivele intrinsece mai sînt numite
stimulenþi morali ºi genereazã apariþia stimei de sine, a
satisfacþiei în urma obþinerii rezultatelor scontate etc.
Motivele extrinsece (salarii, premii, creºtere în carierã,
renume, privilegii) mai sînt numite materiale. Acestea pot
avea un impact negativ asupra caracterului ºi rezultatelor
procesului instructiv. De aici rezultã cã una dintre sarcinile
de bazã este dezvoltarea motivaþiei intrinsece.
Motivaþia intrinsecã reprezintã un sistem de control
intern ce presupune interes ºi entuziasm. În lipsa lor
poate surveni apatia ºi plictiseala.
Sistemul actual de învãþãmînt ºi societatea stimuleazã
motivaþia extrinsecã ºi, practic, o ignoreazã pe cea intrinsecã. Activitatea de învãþare trebuie conceputã astfel încît
sã mobilizeze potenþialul motivaþional intern al elevului.
II. Formarea. Pentru a fi eficientã, activitatea colectivului profesoral în sporirea motivaþiei la adolescenþi se va
axa pe recomandãrile curriculare ºi pe indicaþiile din literatura psihologicã (H. Hechauzen, ª. Amonaºvili, A. Marcova, E. Iliin etc.), pe respectarea urmãtoarelor principii:
 actualizarea, consolidarea ºi susþinerea motivelor
formate anterior;
 crearea condiþiilor pentru formarea noilor motive ºi
apariþia de noi calitãþi (constanþã, conºtientizare etc.);
 substituirea/corecþia unor motive;
 schimbarea atitudinii copilului faþã de posibilitãþile
sale ºi perspectiva de dezvoltare a acestora.
La formarea unei motivaþii pozitive contribuie atmosfera
generalã din clasã ºi ºcoalã; participarea elevilor la acþiuni
colective; relaþiile de colaborare dintre profesor ºi educabili;
ajutorul indirect al profesorului (prin sfaturi, îndemnuri);
cultivarea deprinderilor de evaluare ºi autoevaluare; formele
animate, neobiºnuite de activitate care suscitã interesul
elevilor; prestanþa ºi implicarea emoþionalã a profesorului;
jocurile didactice; discuþiile, analiza unor momente din viaþã;
aplicarea adecvatã a stimulãrii ºi pedepselor etc.
Accentul în activitatea practicã a colectivului
profesoral se va pune pe:
• libertatea alegerii;
• lucrul independent;
• diminuarea controlului extern;
• instruirea conformã intereselor elevului;
• activizarea procesului instructiv-cognitiv;

• orientarea profesorului la standardele individuale
de performanþã ale elevilor;
• personalitatea profesorului ºi caracterul relaþiilor
lui cu elevul;
• colaborarea dintre profesor ºi elev;
• munca colectivã.
Efortul profesorilor ºi al psihologului ar fi ineficient
fãrã contribuþia conºtientizatã a pãrinþilor. Ei trebuie sã
cunoascã esenþa motivãrii pentru învãþare ºi importanþa
acesteia pentru reuºita copilului lor, care este cota lor de
participare la respectivul proces.
În cadrul programului menþionat psihologul va
desfãºura un training de intensificare a motivaþiei, care
va avea ca scop formarea la elevi a unei atitudini active,
conºtiente, responsabile faþã de învãþãturã; consolidarea
motivaþiei pentru studiu ºi sporirea reuºitei ºcolare.
Training-ul are un caracter dezvoltativ ºi include exerciþii
ce ar favoriza diminuarea anxietãþii ºi a conflictului intern.
În baza celor expuse anterior determinãm itemii ºi
exerciþiile ce ar putea fi utilizate de psiholog pentru a
influenþa asupra sferei motivaþionale a elevului.
III. Sugestii pentru activitãþi eficiente de formare:
• Pentru a întãri sentimentul de deschidere faþã
de procesul de instruire pot fi aplicate exerciþii de
colaborare cu maturii (de exemplu, identificarea în
comun a soluþiei unei probleme).
• Un alt set de exerciþii vor viza scopurile învãþãrii.
Scopurile lansate trebuie sã aibã un caracter real,
consolidînd autoaprecierea ºi nivelul real al
aspiraþiilor. Exerciþiile de acest tip îi învaþã pe elevi
sã-ºi explice propriile succese ºi insuccese.
• Alt mijloc de formare a unui nivel adecvat de aspiraþii ºi autoapreciere este stimularea elevilor de
cãtre profesor. Mai important decît nota este
informaþia care se conþine în ea. Nota va contribui
la intensificarea motivaþiei doar în cazul cînd nu
se va referi la capacitãþile elevului, ci la eforturile
depuse.
• Un set de exerciþii vor presupune consolidarea
scopurilor, perseverenþa în realizarea lor (exerciþii
de soluþionare a unor probleme dificile fãrã acordare de feedback pe parcursul activitãþii).
• Sînt benefice ºi exerciþii de formulare a unor
obiective apropiate ºi îndepãrtate, inspirate din
situaþii reale de viaþã.
• O regulã importantã de notare este compararea
succeselor elevului nu cu performanþele colegilor,
ci cu ale sale.
Organizarea ºi desfãºurarea unui training de intensificare a motivaþiei la un grup de elevi dintr-o localitate
ruralã mi-a permis sã trag cîteva concluzii. Am constatat
cã motivaþia ºcolarã nu are un caracter constant, nu
este formatã o datã pentru totdeauna. Ea trebuie alimentatã, dezvoltatã permanent. Acest obiectiv capãtã
o semnificaþie deosebitã în perioada adolescenþei.
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Rezultatele activitãþii din cadrul programului de sporire a motivaþiei au demonstrat existenþa unei corelaþii între
motivaþia învãþãrii ºi reuºita ºcolarã: intensificînd motivaþia, putem obþine performanþe mai înalte, o creºtere a
inteligenþei generale a elevului; schimbãri în aspiraþiile adolescenþilor; diminuarea nivelului anxietãþii ºi
normalizarea altor procese psihice.
M-am convins o datã în plus cã training-urile prezintã o modalitate modernã, eficientã, interesantã de lucru, ce
faciliteazã implementarea unor programe de corecþie psihologicã.
În concluzie menþionez faptul cã, la momentul actual, motivaþiei i se acordã puþinã atenþie. Majoritatea elevilor au
o motivaþie a învãþãrii joasã, predominînd cea extrinsecã. Existã deci un teren de muncã vast, pentru cadre didactice,
psihologi, pãrinþi. Vom urni carul din loc doar prin eforturi comune.

Algoritmizarea scrierii
ecuaþiilor reacþiilor chimice la
tema Electroliza

Violeta DRUÞÃ
Liceul Mihai Eminescu, mun. Chiºinãu

Electroliza este o totalitate de reacþii ºi procese
chimice ce au loc la trecerea curentului electric printr-un
sistem electrochimic. Produsele reacþiilor de pe electrozi
în procesul electrochimic vor depinde de natura
substanþei supuse electrolizei, pH ºi starea sistemului
(soluþie sau topiturã), densitatea curentului electric,
natura electrozilor, temperaturã, concentraþia electrolitului
ºi alþi factori. Dar procesele electrochimice vor depinde,
întîi de toate, de mãrimea relativã a potenþialului de
electrod ce corespunde sistemului electrochimic.
Din cîteva procese posibile se produce acel care
energetic este mai convenabil: la catod se vor reduce
formele oxidate ale sistemului electrochimic, cu un
potenþial de electrod mai mare; la anod se vor oxida
formele reduse ale sistemului electrochimic cu un
potenþial de electrod mai mic.
La studierea electrolizei soluþiilor apoase se va þine
cont ºi de faptul cã în afarã de ionii electrolitului mai existã
ioni de H+ ºi OH- ce se formeazã la disocierea moleculelor
de apã. Într-un cîmp electric ionii H+ se vor deplasa spre
catod, iar ionii OH-  spre anod.
Examinînd procesele de la catod ne vom limita numai
la reducerea prin catod cu formarea elementelor  metale
în stare liberã. În cazul soluþiilor neutre (pH=7; ö = 
0,059·7 = -0,41V):
 la catod se va depune metalul, dacã potenþialul
de electrod al cationului e mult mai electropozitiv
decît -0,41V (metalele de dupã Sn, inclusiv din ºirul
electrochimic al metalelor);
 la catod se va degaja hidrogen (în urma electrolizei

moleculelor de apã), dacã potenþialul de electrod
al cationului este mult mai electroponegativ decît
-0,41V (metalele alcaline pînã la Al inclusiv);
 la catod se vor reduce metalul ºi moleculele de apã,
dacã potenþialul de electrod al cationului este
aproape de mãrimea 0,41V (metalele cuprinse între
Al ºi Sn).
Degajarea de hidrogen prin reducerea electrochimicã
la catod poate avea loc din douã motive:
a) în soluþii acide (pH<7) se reduc ionii de hidrogen
conform semireacþiei
2H+ + 2ç → H2↑
b) în soluþii neutre (pH=7) ºi bazice (pH>7) se reduc
moleculele de apã conform semireacþiei
2H2O + 2ç → H2↑ + 2OHÎn cazul electrolizei cu anod inert (confecþionat din
grafit, cãrbune, platinã...) în soluþii apoase de baze
alcaline, acizi oxigenaþi ºi sãrurile lor, acid fluorhidric ºi
sãrurile lui are loc oxidarea electrochimicã a ionilor hidroxil
ºi a moleculelor de apã cu degajare de oxigen:
a) în mediu puternic bazic semireacþia va fi
4OH-→ O2↑ + 2H2O +4 ç

Iurie DRUÞÃ
Liceul Mihai Eminescu, mun. Chiºinãu
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active ca Pt) sînt posibile trei procese electrochimice:
oxidarea anionului, oxidarea moleculelor de apã, oxidarea
metalului din care este compus anodul. În acest caz
energetic este mai convenabil procesul oxidãrii metalului
anodului:
Me0 → Men++ nç
În baza informaþiei teoretice descrise mai sus, cu
participarea elevilor se va alcãtui o schemã, care
generalizeazã toatã informaþia ºi care îi va ajuta sã
înþeleagã mai bine corectitudinea scrierii ecuaþiilor
reacþiilor de electrolizã:
Men+ + nç → Me0

Catod
Topiturã
Baze alcaline

Anod pasiv

Soluþie

Sãruri
neoxigenate

Electrolizã

Catod

Metal între Al  Sn

Anod pasiv

Metal dupã Sn

Topiturã

Catod

Topiturã

Anod pasiv
Catod

Soluþie
Soluþie diluatã

Soluþii

Topiturã

Metal pînã la Al
Metal între Al  Sn
Metal dupã Sn

2SO42 → S2O82 + 2ç
2H2O + 4ç → H2 + 2OH
2H2O + 4ç → H2 + 2OH
Men+ + nç → Me0
Men+ + nç → Me0
2H2O → 4H+ + O2 + 4ç

Catod

2H+ + 2ç → H2

Anod

2SO42 → S2O82 + 2ç

Catod

Men+ + nç → Me0

Anod activ:
din metalele
(între Al 
Ag)

Me0 → Men++nç

În continuare vom descrie cîteva cazuri de electrolizã
ºi algoritmul de scriere a semireacþiilor ºi reacþiilor acestui
proces chimic. Etapele de lucru vor fi urmãtoarele:
1. Ecuaþia disocierii electrolitice (în soluþie sau
topiturã).
2. Semireacþia procesului ce are loc la catod.
3. Semireacþia procesului ce are loc la anod.
Sare neoxigenatã

2H2O + 4ç → H2 + 2OH
2H2O + 4ç → H2 + 2OH
Men+ + nç → Me0
Men+ + nç → Me0
Ann → An0 + nç
Men+ + nç → Me0

Anod pasiv

Soluþie
concentratã

Sãruri

Electroliza

Metal pînã la Al

Soluþii în afarã
de F-

Sãruri
oxigenate

Acizi
oxigenaþi ºi
HF

4OH ! O2 + 2H2O + 4ç

4. Stabilirea bilanþului electronic.
5. Însumarea celor trei ecuaþii de reacþii ºi semireacþii
cu reducerea ionilor ºi alcãtuirea ecuaþiei moleculare.
* Electroliza topiturii de clorurã de sodiu NaCl cu
anod inert.
Conform fragmentului de schemã:
Catod

Men+ + nç → Me0

Anod inert

Ann- → An0 + nç

se vor alcãtui ecuaþiile reacþiilor ºi semireacþiilor chimice ale procesului de electrolizã.
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b) în mediu neutru ºi acid semireacþia va fi
2H2O → O2↑ + 4H+ +4 ç
Anionii oxigenaþi ºi F - -fluorurã nu se supun
electrolizei din cauza potenþialelor standard de oxidare
mari în comparaþie cu ale moleculelor de apã [ö (F-) =
2,866V; ö (SO42-) =2,01V, iar ö (H2O) =1,229V].
La electroliza substanþelor apoase ale acizilor
neoxigenaþi ºi sãrurilor (în afarã de HF ºi fluoruri) la anod
se oxideazã anionii conform semireacþiei:
Ann- → An0 + nç
În cazul anodului activ (confecþionat din metale mai

EXERCITO, ERGO SUM

Ecuaþia disocierii: NaCl ↔ Na+ + ClProcesul de la catod: Na+ + 1ç → Na0
Procesul de la anod: 2Cl- → Cl20 + 2ç
Ecuaþia molecularã:
2 NaCl

electrolizã

2
2
2
1

2Na0 + Cl20 ↑
pe catod

pe anod

* Electroliza soluþiei CuSO4 cu anod inert. Conform schemei etapele ce trebuie urmate pentru scrierea proceselor
de pe electroliza vor fi:
Metal Men+ + nç → Me0
Catod
dupã Sn
Electroliza
Sare
Soluþie
oxigenatã
Anod
2H2O → 4H++O2+4 ç
Respectînd algoritmul vom scrie:
Ecuaþia disocierii: CuSO4 → Cu2++ SO42la cat.

2

la anod

Procesul de la catod: Cu2+ +2ç → Cu0
Procesul de la anod: 2H2O → 4H+ +O2↑+4 ç
Ecuaþia molecularã:
2CuSO4 +2H2O

electrolizã

4

2
1

↑
Cu0↑+2H2SO4+ O2↑
pe catod în spaþiu
anodic

pe anod

* Electroliza soluþiei Na2SO4 cu anod inert ºi electrozi separaþi.
Pentru scrierea semireacþiilor ce au loc pe electrozi conform schemei se vor respecta urmãtoarele etape:
Metal 2H2O + 2ç → H2+ 2OHCatod
pînã laAl
Electroliza
Sare
Soluþie
oxigenatã
Anod
2H2O → 4H++ O2+ 4 ç
Reieºind din algoritm vom scrie:
Ecuaþia disocierii: Na2SO4 → 2Na+ + SO422
la cat.

la anod

Procesul de la catod: 2H2O+2ç → H2+ 2OHProcesul de la anod : 2H2O → 4H++O2+4 ç

4

2
1

Ecuaþia molecularã:
2Na2SO4 + 6 H2O

electrolizã

2H2+4NaOH + O2 + 2H2 SO4
pe cat.

în spaþiu
catodic

pe anod

în spaþiu
anodic

*Electroliza soluþiei de ZnCl2 cu anod inert.
Etapele deducerii semireacþiilor pe electrozi reieºind din schemã vor fi:
Electroliza

Sare
oxigenatã

Ecuaþia disocierii:

ZnCl2 → Zn2+ + 2Clla cat.

electroliza

Anod

2H2O+2ç → H2+ 2OHMen+ +nç → Me0
Ann- → An0 + nç

2

la anod

Procesul de la catod: Zn2++2ç → Zn0
}
2H2O+2ç→H2+ 2OHProcesul de la anod: 2Cl- → Cl2+2ç
2ZnCl2 + 2H2O

Catod

Soluþie

Metal
Al-Sn

4

1
2

↑
Zn0+ Zn(OH)2↑ + H2 + Cl2
pe catod în spaþiu
catodic

pe cat. pe anod
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În exemplul de mai sus la catod s-a descris un caz particular: atunci cînd cantitatea de electroni consumatã la
reducerea ionilor de zinc este egalã cu cantitatea de electroni consumatã la reducerea moleculelor de apã. În realitate
însã cantitatea de electroni consumatã pentru prima sau a doua semireacþie a proceselor de la catod depinde de mai
mulþi factori: densitatea curentului electric, concentraþia substanþei, temperaturã, natura electrolitului º.a.
* Electroliza soluþiei diluate de acid azotic pe electrozi inerþi.
În schemã se va urma calea de mai jos:
Catod
2H+ + 2ç → H2
Electroliza
Acid
Soluþie
oxigenat
diluatã
Anod
2H2O → 4H++ O2+ 4ç
Reprezentarea electrochimicã a procesului va fi urmãtoarea:
Ecuaþia disocierii:
HNO3 → H+ + NO3la cat.

la anod

Procesul de la catod: 2H++2ç → H2↑
2
4
Procesul de la anod : 2H2O → 4 H++O2↑ +4ç
1
Ecuaþia molecularã:

2H2O → 2H2 + O2
pe cat.

pe anod

Din cele prezentate rezultã cã la electroliza soluþiei diluate a unui acid oxigenat electrolizei se vor supune doar
moleculele de apã. Cantitatea de acid rãmîne constantã, se va modifica concentraþia soluþiei (va creºte).
*Electroliza soluþiei concentrate a acidului sulfuric pe electrolizi inerþi.
Din schemã rezultã procesele:
Catod
2H+ + 2ç → H2
Electroliza
Acid
Soluþie
oxigenat
concentratã
Anod
2SO42- → S2O82-+2ç
Ecuaþiile reacþiilor ºi semireacþiilor proceselor electrochimice vor fi:
Ecuaþia disocierii:
H2SO4 → 2H+ + SO422
la cat.

la anod

Procesul de la catod: 2H +2ç→H2↑
Procesul de la anod: 2SO42- → S2O82-+2ç
+

2

2
2

Ecuaþia molecularã: 2H2SO4 → H2S2O8 + H2↑

Ecuaþiile reacþiilor ºi proceselor ce au loc pe electrozi vor fi:
Ecuaþia disocierii:
NaOH → Na+ + OHla cat.

la anod

Procesul de la catod: 2H2O+2ç → H2 + 2OH2
4
Procesul de la anod: 4OH- → O2 + 2H2O+ 4ç
1
Ecuaþia molecularã: 2H2O → 2H2 + O2
În acest caz se vor supune electrolizei moleculele de apã, cantitatea de bazã din soluþie rãmînînd constantã. Se va
schimba concentraþia substanþei (va creºte).
* Electroliza topiturii de bazã alcalinã cu electrozi inerþi  KOH.
Din schemã rezultã urmãtoarele semireacþii de oxido-reducere în procesul electrolizei.
Catod
Men+ + nç → Me0
Electroliza
Bazã
Topiturã
alcalinã
Anod
4OH- → O2 + 2H2O+ 4ç
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pe catod

Deci, în urma electrolizei soluþiei concentrate de acid sulfuric pe catod se va degaja H2, iar în spaþiul anodic se va
forma acid peroxosulfuric  H2S2O8.
* Electroliza soluþiei de bazã alcalinã NaOH cu electrozi inerþi.
Reieºind din schemã vom avea urmãtorul lanþ:
Catod
2H2O+2ç → H2 + 2OHElectroliza
Baze
Soluþie
alcaline
Anod
4OH- → O2 + 2H2O+ 4ç
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Ecuaþiile reacþiilor ºi semireacþiilor în ansamblu pentru procesul dat vor fi:
t0
Ecuaþia disocierii:
KOH → K+ + OH4
la cat. la anod

4
Procesul de la catod: K + 1ç → K0
4
Procesul de la anod: 4OH- → O2↑+ 2H2O↑+ 4ç
1
+

Ecuaþia molecularã:
4KOH

electroliza
topiturã

4K + O2↑ + 2H2O↑
pe catod

pe anod

Utilizarea la lecþiile de chimie a algoritmului descris s-a soldat cu rezultate bune: a crescut numãrul de elevi cu un
randament ºcolar avansat; majoritatea elevilor au putut scrie ecuaþiile reacþiilor proceselor electrochimice în cadrul
electrolizei substanþelor ºi au înþeles esenþa proceselor de pe electrozi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Proiectul  metodã alternativã de evaluare
în cadrul orelor de geografie
Trãim într-o perioadã cînd ni se cere sã acceptãm
transformarea ºi sã acþionãm în conformitate cu exigenþele
acesteia. În concepþia filozofului ºi pedagogului francez
Gaston Bergher, o educaþie bunã presupune menþinerea
prospeþimii intelectuale sub forma unor vii dorinþe de a
descoperi, de a cerceta, de a studia ºi inventa, de a realiza,
a valorifica. Aceste cerinþe impun nevoia de perfecþionare
continuã a învãþãmîntului, în vederea pregãtirii adecvate
a tînerei generaþii pentru viaþã.
Sporirea nivelului de asimilare a cunoºtinþelor are la
bazã interferenþa celor trei activitãþi: predare-învãþareevaluare ce se desfãºoarã simultan ºi asigurã eficienþã
doar în cazul în care formeazã un tot întreg.
Procesul de evaluare permite confruntarea unui
rezultat cu un obiectiv ºi se impune ca o necesitate,
reflectînd calitatea actului de predare-învãþare.
Dintre multiplele metode de evaluare mã voi referi la
cea a proiectului care reprezintã o activitate de apreciere
mai amplã ºi pe care o practic la lecþiile de geografie deja
de trei ani. Utilizarea acesteia mi-a permis sã le dezvolt

discipolilor mei spiritul de mici întreprinzãtori, puterea de
convingere, facultatea de a comunica ºi simþul responsabilitãþii, abilitatea de a participa la negocieri ºi de a adopta
soluþii, capacitatea de a lua decizii, spiritul combatant.
Realizarea proiectului începe în clasã, prin anunþarea
temei, definirea sarcinii propuse. Asupra lui se lucreazã
acasã, pe parcursul a cîtorva zile, sãptãmîni sau chiar luni.
De exemplu, în clasa a XII-a, la tema: ,,Situaþia ecologicã
a oraºului Chiºinãu, elevii au acumulat, timp de trei luni,
informaþii concrete, date statistice, au efectuat sondaje
de opinii, toate prezentate sub formã de rapoarte ºi filme
documentare de scurt metraj. Fiecare membru al echipei
a fost responsabil de un obiectiv al proiectului.
Pentru implementarea ºi prezentarea la nivel a
rezultatelor, elevii primesc indicaþii cum sã procedeze în
cazuri dificile, sînt învãþaþi cum sã-ºi atingã scopul.
Realizarea proiectului implicã urmãtoarele etape:
1. Identificarea unei probleme.
2. Culegerea, organizarea, prelucrarea ºi evaluarea
informaþiilor legate de problema sau tema aleasã.
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3. Elaborarea unui set de soluþii posibile ale
problemei.
4. Evaluarea soluþiilor ºi selectarea celei mai bune
variante.
Problemele ecologice ale oraºului Chiºinãu, depistate
de elevi, au fost urmãtoarele:
1. Situaþia ecologicã deplorabilã a rîului Bîc ºi a
bazinelor acvatice din parcul sectorului Rîºcani.
2. Transportul ºi influenþa lui asupra mediului din
capitalã.
3. Parcurile ºi viitorul lor.
4. Gunoiºtile  problemã stringentã a municipiului
Chiºinãu.
Fiecare echipã ºi-a prezentat proiectul începînd cu
explicarea emblemei, motto-ului, continuînd cu evaluarea
informaþiilor, prezentarea filmului, elaborarea soluþiilor,
demonstrîndu-ºi astfel cunoºtinþele ºi aptitudinile. Propun
în continuare cîteva fragmente din proiectele elevilor:
Echipa ,,PROverde, avîndu-l ca raportor pe Cãtãlin
Macovei, a informat clasa despre situaþia ecologicã a
parcului din sectorul Rîºcani cu derularea materialului
video. Proiectul de îmbunãtãþire ºi salubrizare a parcului
a inclus ºi un buget. Acþiunile preconizate au vizat:
 restabilirea bãncilor ºi instalarea urnelor pentru
gunoi;
 amenajarea izvoarelor;
 reparaþia WC-ului;
 amenajarea spaþiilor destinate sportului.
Echipa ,,Pic Curat, reprezentatã de Cristina Filimon,
a abordat problema ecologicã a rîului Bîc. Membrii
acesteia au efectuat un ºir de vizite de studiu în scopul
identificãrii surselor de poluare (octombrie-noiembrie, pe
segmentul dintre podul din str. Ismail ºi podul din str.
Botanica pe o lungime de 5 km), depistînd 25 de þevi din
care se revarsã mai multe deºeuri. Majoritatea sînt
amplasate pe malul stîng al rîului, unde activeazã cîteva
întreprinderi industriale: Combinatul de Tutun,
Combinatul de Cereale, Uzina de beton armat nr. 4 º. a.
Gunoiºtile sînt frecvent întîlnite pe ambele maluri ale
rîului, elevii gãsind un numãr impunãtor de anvelope
uzate, sticle de unicã folosinþã, pungi de polietilenã, animale moarte etc. Pe segmentul dintre podul din str. Calea
Orheiului ºi cel din str. Ismail au fost depistate 22 de þevi,
6 gunoiºti ºi 5 spãlãtorii auto neautorizate (dovezile au
fost înregistrate pe caseta video).
Echipa a propus urmãtoarele mãsuri de ameliorare:
1. Iniþierea unor ore ecologice, seminarii cu participarea elevilor, pãrinþilor ºi a tuturor persoanelor
ce vor sã schimbe situaþia rîului Bîc.
2 Cooperarea cu autoritãþile locale, în vederea îmbunãtãþirii calitãþii apei ºi sancþionãrii tentativelor de
poluare a acesteia.
3. Organizarea ºi desfãºurarea de cãtre administraþia
publicã a unor zile de salubrizare a rîului Bîc cu
participarea localnicilor.

4. Monitorizarea situaþiei ecologice a rîului Bîc de
cãtre autoritãþile locale ºi o comisie creatã de
ministerul de resort.
A treia echipã a venit cu motto-ul: ,,Gunoiul rãmîne
acelaºi, doar mãtura îºi schimbã preþul. În perioada
octombrie 2004-martie 2005, membrii ei au efectuat un ºir
de controale în oraº ºi suburbii, depistînd 27 de gunoiºti
neautorizate cu o suprafaþã de 4.729 m2 ºi peste 600 m3 de
deºeuri. Elevii au descoperit în sectorul Centru 6 gunoiºti
spontane, de diferitã origine: menajere, de construcþie
etc., cele mai poluate fiind zonele din preajma strãzilor:
Pietrarilor, Costiujeni, Lermontov, Striºca. În sectorul
Botanica au depistat 5 gunoiºti neautorizate concentrate
în special în preajma cãii ferate, în sectorul Rîºcani  5
gunoiºti, cele mai poluate fiind zonele din preajma
strãzilor Doina, Carierei ºi Hipodromului; în sectorul
Buiucani  5 gunoiºti neautorizate, cele mai mari fiind pe
str. Calea Ieºilor, în parcul silvic Buiucani ºi str.Vatra; în
sectorul Ciocana  6 gunoiºti spontane, cele mai poluate
fiind zonele de la intersecþia strãzilor N.Milescu-Spãtarul
ºi Bucovina, care ocupã cca 3 ha, precum ºi din preajma
strãzilor Varniþa, Uzinelor ºi Coloniþa. Într-o stare gravã
se aflã punctele de colectare a gunoiului din vecinãtatea
blocurilor locative, care pot deveni potenþiale focare de
boli infecþioase. S-au propus urmãtoarele acþiuni de
ameliorare:
1. Organizarea unor grupuri de elevi voluntari care
ar desfãºura o campanie de informare ecologicã a
populaþiei.
2. Colectarea de cãtre locuitori a deºeurilor (pungi
de polietilenã, sticle de masã plasticã, hîrtie, sticle)
în tomberoane separate pentru reciclarea lor.
3. Organizarea ºi desfãºurarea de cãtre autoritãþile
locale a zilei de salubrizare (în fiecare lunã).
4. Instalarea mai multor urne la punctele de colectare
a gunoiului menajer.
Evaluarea activitãþii elevilor presupune din partea
profesorului discernãmînt, obiectivitate. N-a fost dificil
sã apreciez rezultatele obþinute, deoarece m-am condus
de urmãtoarele criterii:
 adecvarea metodelor de lucru, a materialelor ºi
mijloacelor didactice la scopurile propuse;
 calitatea produselor elaborate;
 modul de prezentare a raportului final;
 gradul de implicare al participanþilor.
Elevii au muncit foarte mult, întrucît au crezut în
forþele proprii ºi s-au ghidat de convingerea cã vor avea
succes.
Nina GHERGHELEGIU,
Liceul M. Kogãlniceanu, mun. Chiºinãu
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Toleranþa ca valoare personalã
ºi interpersonalã
(valorificarea proiectelor didactice)

Loretta HANDRABURA
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã

Produsele prezentate de diriginþii instruiþi la Centrul
Educaþional PRO DIDACTICA în cadrul proiectului
Toleranþã ºi integrare socialã ne-au reþinut atenþia, ca
originalitate ºi noutate, prin douã coordonate analiticoaplicative. În primul rînd, mai mulþi diriginþi au înþeles
cã toleranþa, care este oxigenul relaþiilor
interpersonale, dupã cum afirma Dinu Mihail în unul din
materialele sale publicate în revista Didactica Pro,
trebuie promovatã pornind de la realitãþile imediate,
în care noi  profesori, elevi, manageri, pãrinþi, membri
ai comunitãþii  activãm, interrelaþionãm cu ceilalþi,
diferiþi de noi, pentru a soluþiona probleme comune,
conexe sau personale. Astfel, Luminiþa Florea de la
Liceul Teoretic Igor Creþu din Gãvãnoasa, Cahul, a
abordat subiectul Conflictul, pentru a dezamorsa situaþia
tensionatã în cl. a VI-a, unde este dirigintã. Respectiv,
cele trei obiective ale activitãþii au vizat implicarea ºi
conºtientizarea de cãtre elevi a conceptului de conflict,
descrierea diverselor experienþe personale prin care au
fost aplanate niºte conflicte ºi propunerea modalitãþilor
de soluþionare a acestora. La etapa evocare fiecare elev
a completat o fiºã de evaluare a relaþiilor curente din clasã:
Cum aþi caracteriza relaþiile dintre elevii clasei voastre?
Argumentaþi rãspunsul.
• De prietenie, pentru cã...
• De respingere, pentru cã ...
• De indiferenþã, pentru cã ....
Testul a arãtat cã majoritatea elevilor au apreciat

temperatura relaþiilor din clasã ca fiind de respingere,
deoarece mulþi colegi au conflicte între ei, existã
grupuleþe, cînd unul se supãrã, toatã clasa este
împotriva lui, au prieteni din alte clase º.a.
Prin sarcina urmãtoare, elevii au exteriorizat anumite
trãiri, au analizat situaþii în care au acþionat împreunã cu
colegii pentru atingerea unui scop ºi în consecinþã s-au
împrietenit sau situaþii în urma cãrora clasa s-a dispersat
în mai multe grupuri.
Conflictul a fost definit de elevi prin imagini ºi cuvinte, pe care le asociazã cu aceastã noþiune. Cîmpul semantic obþinut poate fi divizat, dupã pãrerea noastrã, în:
Atitudini
rãutate
minciunã
viclenie
urã
duºmãnie
înþelegere

Comportamente
ceartã/sfadã
bãtaie, ciufulire
cuvinte rele

Consecinþe
durere
jale
lacrimi
rãzbunare
urã
duºmãnie

Elevii au descris în perechi cazuri concrete de conflict,
fãcînd schimb de opinii dupã urmãtorul algoritm:
1. Conflictul a fost soluþionat?
2. În ce mod? Ce deprinderi v-au fost de folos?
3. Care sînt posibilele cauze ale nesoluþionãrii?
4. Ce ar trebui întreprins pentru a soluþiona
divergenþele?
5. Ce emoþii aþi avut în timpul conflictului?
6. Cum le-aþi depãºit?
7. Ce urmãri a avut conflictul asupra voastrã?
8. Care au fost aspectele pozitive ale conflictului prin
care aþi trecut?
Sarcina de reformulare a unor replici de genul:
Dirigintele cãtre elevi:
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« Sînteþi nedisciplinaþi! Toþi profesorii îmi
reproºeazã acest lucru! Vã previn cã voi lua mãsuri
aspre în ceea ce priveºte disciplina, întîrzierile ºi
absenþele!»;
Pãrintele cãtre fiicã:
« Toatã ziua stai în faþa oglinzii de parcã mîine
mergi la concursul de frumuseþe! Mai pune mîna pe
carte cã þi-i plinã agenda de note de doi!»;
Prietenul cãtre prieten:
« Te vãd mereu morocãnos. Mã dai ºi pe mine peste
cap. Ori de cîte ori ne adunãm sã discutãm despre
problemele echipei, vii supãrat, pus pe harþã ºi indispui
toatã lumea!,
realizate în grup la etapa reflecþie, i-a ajutat pe elevi
nu doar sã exerseze, ci ºi sã înþeleagã cum îºi pot modifica
propriile atitudini ºi comportamentele ce genereazã o
atmosferã conflictualã atît la ºcoalã cît ºi în relaþiile cu
pãrinþii, cu alte persoane din comunitate. Sugestive, în
acest sens, sînt ºi reflecþiile profesoarei Luminiþa Florea:
Pe parcursul realizãrii celul de-al treilea obiectiv, am
observat cã elevii nu au fost destul de sinceri, altfel spus
nu vor sã se simtã vinovaþi de situaþia de conflict
provocatã de ei înºiºi. Însã, în urma analizei definiþiei
conflictului ºi a discuþiilor conform algoritmului propus,
au început sã înþeleagã unde anume au greºit. Am dorit
sã ajung la niºte concluzii privind ultimul conflict, atunci
cînd toatã clasa s-a supãrat fãrã motiv pe o fetiþã, care a
suferit enorm. Am fost plãcut surprinsã cînd un bãieþel
ºi-a dat seama cã s-au simþit la fel de rãu colegii din ambele
tabere ºi cã «a-þi cere scuze este ceva firesc.
Asemenea activitãþi ce educã participanþii în spiritul
toleranþei sînt necesare nu numai pentru generaþia în
creºtere, ci ºi pentru cei maturi.
Profesoara Margareta Guzun de la Liceul Teoretic
Mãgdãceºti, Criuleni, a constatat, dupã ora de dirigenþie
la cl. a IX-a B, urmãtoarele: ...ascultîndu-se reciproc,
elevii au înþeles cã este important sã trãiascã ºi sã lucreze
într-un mediu prietenos, în care sã se simtã încurajaþi, sã
se respecte ºi sã nu se tachineze reciproc pentru nimicuri.
În clasã unii sînt izolaþi, respinºi, depresivi, datoritã
comportamentului lor neadecvat. Scoþînd în evidenþã
diferenþa dintre toleranþã ºi intoleranþã, comparînd
diferite comportamente, elevii au dedus cã trebuie sã fie
sinceri unul cu celãlalt, sã depãºeascã conflictele ºi sã
fie uniþi.
Pornind de la un studiu de caz din propria localitate 
poluarea mediului ambiant, prin arderea pietrei pentru
producerea varului, cu toxine nocive pentru sãnãtatea
locuitorilor, acþiune ce implicã ºi distrugerea naturii de
pe malul rîului Draghiºtea, Angela Lambarshi, diriginta
cl.a VI-a, ªcoala medie Trinca, Edineþ, a discutat cu elevii
despre Respectul faþã de mediul ambiant: o
responsabilitate socialã. Punînd la baza activitãþii
obiective atitudinale ºi formative, profesoara i-a provocat
într-o primã etapã sã se pronunþe asupra relaþiei om-

naturã. Comentarea motoului Cauza proprie a relelor
noastre e lipsa de culturã adevãratã (M. Eminescu),
desenarea simbolului naturii ºi argumentarea produsului
obþinut, scrierea unui microeseu despre cauzele care duc
la distrugerea naturii în general au fost cele trei momente
desfãºurate în faza evocare. La realizarea sensului,
profesoara a prezentat problema cu care se confruntã
satul ºi le-a propus elevilor, printr-un exerciþiu de empatie
(Dacã aþi fi pãdurea, apa ºi aerul, flora ºi fauna), sã
expunã, utilizînd Graficul T, ce aºteptãri ºi temeri au din
partea oamenilor.
Maia Porumbrica, profesoarã la Liceul Teoretic din
Taraclia, Cãuºeni, a organizat în perioada 14-20 noiembrie
2005 Sãptãmîna Toleranþei ºi a realizat mai multe activitãþi:
Concursul de desen Toleranþa  dreptul de a trãi în
pace; Concursul eseurilor Toleranþa  armonia în
diferenþe; ºedinþe cu pãrinþii ºi discuþii despre Drepturile
copilului, Toleranþa în familie. Relaþia copii-pãrinþi;
Toleranþa. Încrederea în copil ºi aprecierea rezultatelor
obþinute de el; orã de dirigenþie Dreptatea ºi egalitatea
 principii ale toleranþei; activitãþi cu profesorii:
Toleranþa în familie ºi în clasã, Toleranþa
interpersonalã în liceul nostru, Spiritul toleranþei ºi
formarea lui la vîrsta adolescenþei; ºedinþa Clubului
Tinerilor A te tolera pe tine însuþi...; masa rotundã
Toleranþã ºi responsabilitate. Educaþia Toleranþei prin
cunoaºtere ºi informare.
Cîteva dintre aceste activitãþi au avut ca scop
combaterea stereotipurilor ºi prejudecãþilor despre unii
elevi, catalogaþi ºi excluºi din colectivul clasei pentru cã
au un handicap în exprimare sau provin dintr-o familie
vulnerabilã etc. Succesul constã în aceea cã elevii,
complexaþi ºi frustraþi de atitudinea colegilor, dar ºi a
profesorilor, au fost re-descoperiþi ca persoane ce posedã
calitãþi ºi capacitãþi de care cei din preajma lor nici nu
bãnuiau, etichetîndu-i preconceput.
Cea de-a doua coordonatã a educãrii elevilor în
spiritul toleranþei vizeazã adaptarea reuºitã a tematicii
vaste ºi complicate a toleranþei pentru clasele primare.
Elevii de vîrstã micã, de asemenea, au nevoie de informaþii
teoretice pentru înþelegerea semnificaþiei toleranþei/
intoleranþei (simptomele intoleranþei, indicatorii toleranþei,
Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copiilor º.a.). În acest sens, demne de luat în seamã sînt
proiectele Politeþea  bunãtate, respect ºi omenie (înv.
Ala Bãlãnuþã, ªcoala Medie Moleºti, Ialoveni) ºi Sã nu
uitãm de cei mai triºti ca noi (înv. Inga Savtenco, ªcoala
Medie nr. 4, or. Soroca).
Inga Savtenco i-a sensibilizat pe elevii cl. a III-a, pe
pãrinþii acestora ºi alþi membri ai comunitãþii, printr-o
activitate cu urmãtorul moto: Sã avem seninãtatea de a
accepta ceea ce nu poate fi schimbat. Sã avem curajul de
a schimba ceea ce poate fi schimbat ºi, desigur, sã avem
înþelepciunea de a face deosebirea între aceste douã
posibilitãþi.

TOLERANÞA CA VALOARE PERSONALÃ ªI INTERPERSONALÃ (VALORIFICAREA PROIECTELOR DIDACTICE)

79

Didactica Pro..., Nr.2-3(36-37) anul 2006

EDUCAÞIE PENTRU TOLERANÞÃ

EDUCAÞIE PENTRU TOLERANÞÃ

Diriginta a încercat ºi a izbutit, în mare parte, sã
schimbe atitudinea elevilor faþã de copiii cu disabilitãþi
de la grãdiniþa din orãºel, pe care i-au vizitat, le-au acordat
atenþie ºi tratament uman egal, le-au oferit cadouri.
Ulterior, dna învãþãtoare a desfãºurat o orã educativã pe
acest subiect al diferenþelor, pentru a analiza ºi evalua
împreunã cu elevii propriile manifestãri atitudinalcomportamentale faþã de alþii, mai suferinzi ºi, de obicei,
excluºi de societate. Cîteva secvenþe ale activitãþii sînt
originale ºi sugestive, pentru a fi citate:
• Jocul Criza de drepturi (Elevii sînt aºezaþi pe
scaune pe cerc. Cîþiva dintre ei vor avea ochii,
mîinile, picioarele legate, imitînd, astfel, copiii cu
disabilitãþi. Li se propune sã segmenteze în
cuvinte propoziþia Toþi/copiii/au/drepturi/egale.
La fiecare cuvînt pronunþat, elevii ce l-au
segmentat trebuie sã-ºi schimbe locul. La
cuvintele Criza de drepturi toþi îºi schimbã
locurile). Dupã joc, elevilor li se propune sã
rãspundã la urmãtoarele întrebãri: Ce aþi observat
neobiºnuit în timpul jocului?; Cum v-aþi simþit?;
Aþi avut nevoie de ajutor?; De ce nimeni nu v-a
ajutat?; Cine dintre copii nu s-a putut miºca?;
Ce drepturi s-au respectat?
• Analiza desenului Toleranþa/Intoleranþa, redat
prin culori calde ºi reci, dupã algoritmul:
 Ce observi în desen?
 Care parte îþi place? Motiveazã-þi alegerea.
 Ce sentimente îþi trezesc norii negri?
 La ce ne pot aduce asemenea trãiri?
 Prin ce culori este redatã Toleranþa?
 Ce sentimente îþi trezesc culorile calde?
 La ce fapte ne îndeamnã aceste culori?
 Dacã aþi fi muzicieni, prin ce sunete aþi reda
toleranþa/intoleranþa? Imitaþi.
•
Analiza imaginilor de mai jos dupã ghidul de
învãþare:
 Cu ce problemã se confruntã persoanele din
imagine?
 Compune un mesaj care sã conþinã trei sfaturi
pentru persoanele date.
 Cu ce i-ai ajuta pe cei din imagine?
 Exprimã-þi sentimentele faþã de cei din
imagine.
Vom reproduce unele secvenþe din rãspunsurile
copiilor din cl. a III-a: Sã nu le fie teamã cã îi vom obijdui,
sã nu-ºi piardã speranþa. Noi ne vom juca cu ei; Dragã
copile, te rog sã nu atragi atenþie celor care rîd de tine. Sã

ºtii cã nu eºti diferit de noi ºi ai aceleaºi drepturi. Eu te-aº
ajuta sã treci strada, aº organiza jocuri la care ai putea ºi
tu sã participi. Nu conteazã ce problemã ai. Eºti om ca
toþi oamenii. Nu fi trist, sã ºtii cã te iubim.... Sã fii atent ºi
sã ai grijã de tine. Aº veni în vizitã la tine ca sã discutãm;
Nu fi trist, fii vesel, crede în Dumnezeu. Voi veni în vizitã
sã mã joc cu tine, sã-þi aduc cadouri.
• Situaþie de problemã: Ai accepta un copil cu
disabilitãþi în clasa ta? Cum crezi, un învãþãtor
ar accepta sã aibã un copil cu disabilitãþi sau
copii intoleranþi?
• Scriere liberã: Sînt fericit pentru...E dureros sã
fii....
Profesorii s-au axat la orele de dirigenþie în special pe
teme care vizeazã relaþiile interpersonale (elev-elev/i; elevprofesor/i; elev-pãrinte/þi), definirea eului, tolerant sau
intolerant, în raport cu ceilalþi sau cu natura, stabilirea
valorilor, stimularea coeziunii de grup ºi a respectului
reciproc, cunoaºterea reciprocã. Subiectele analizate pe
aceastã dimensiune complexã a tolerabilului ºi
intolerabilului au fost: Cultura toleranþei în familie;
Toleranþã profesor-elev; Idealul vieþii: capriciu sau
nevoie; Toleranþa  factor important în dezvoltarea
personalitãþii elevului; Toleranþa  calea spre pace;
Semnificaþia noþiunii de toleranþã.
Depãºind cadrul teoretic al subiectului abordat 
dupã unii profesori în vogã, deºi neînþeles pe deplin de
toþi agenþii învãþãrii  îndemnul nostru este sã ne
apropiem de el cu grijã ºi responsabilitate, ghidîndu-ne
în activitatea noastrã pedagogicã de cultivarea
permanentã a dimensiunilor ºi manifestãrilor multiple ale
toleranþei. Efortul nostru conjugat sã se regãseascã în
atitudinea civicã activã a elevului de astãzi  maturul de
mîine, care nu va accepta comportamente ce lezeazã
drepturile lui sau ale grupului comunitar, etnic, religios
pe care-l reprezintã, nu va trece cu indiferenþã ºi nepãsare
prin viaþã în general, ci va fi dispus spre ceea ce
înglobeazã conceptul  atît de vehiculat în ultimul timp 
de toleranþã:
Acceptare
Comunicare
Responsabilitate
Bunãtate
Înþelegere
Amabilitate
Încredere
Indulgenþã
Pace
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UN VIITOR PENTRU FIECARE

Proiectul Un viitor pentru
copiii noºtri
CONTEXT

Ideea iniþierii proiectului Un viitor pentru copiii
noºtri aparþine echipei Centrului Educaþional Pro
Didactica (CEPD). Fiind prompþi ºi receptivi la nevoile din
educaþie, nu am putut trece cu vederea apariþia unui
numãr mare de copii proveniþi din mediul familiilor
dezintegrate*. În contextul problemelor actuale din republica noastrã, aceºti copii ar putea constitui un nou grup
de risc.
Drept imbold pentru elaborarea proiectului, fiind
totodatã ºi o excelentã ocazie pentru asigurarea unei
continuitãþi reale în vederea abordãrii acestei probleme,
a servit conferinþa Dezvoltarea psihologicã a copiilor
din familiile dezintegrate din Republica Moldova,
organizatã de cãtre CEPD în septembrie 2004, în cadrul
cãreia s-au discutat mai multe aspecte: Cine sînt aceºti
copii? Cu ce se ocupã? Cine se aflã în preajma lor? Cum
se simt în situaþia în care se aflã? Ce-ºi doresc ei? etc.
Recomandãrile Conferinþei au vizat instituþii ºi
persoane împuternicite sã contribuie la schimbarea
situaþiei acestor copii spre mai bine.

Proiectul Un viitor pentru copiii noºtri, elaborat în
primul trimestru al anului 2005, reprezintã contribuþia
Centrului la abordarea constructivã a unei realitãþi dure
în care s-a pomenit un numãr mare de copii.
Implementarea Proiectului este sprijinitã financiar de
RE: FINE OSI - Resourcing Education: Fund for Innovations and Networking. Open Society Institute/Resurse
pentru Educaþie: Fondul pentru Inovaþii ºi Dezvoltare de
Reþele. Institutul pentru o Societate Deschisã.
SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul are scopul de a contribui la dezvoltarea
abilitãþilor de inserþie socialã ale copiilor aflaþi în
dificultate, în special ale celor din familiile dezintegrate.
OBIECTIVELE PROIECTULUI

• Informarea/sensibilizarea comunitãþii asupra
problemei apariþiei unui nou grup de risc  copiii
din familiile dezintegrate;
• dezvoltarea competenþelor profesionale ale specialiºtilor din diverse organizaþii (educaþionale,
comunitare, nonguvernamentale) care lucreazã cu
aceºti copii în mod nemijlocit;
• elaborarea unor materiale-suport în sprijinul
respectivilor specialiºti;
• diseminarea materialelor elaborate comunitãþilor
interesate (editarea materialelor în limba românã,
plasarea acestora pe Internet în limbile românã,
englezã ºi rusã).
* Termenul familii dezintegrate se referã la familiile în
care un pãrinte sau ambii pãrinþi sînt plecaþi la muncã peste
hotare. Experþii independenþi susþin cã numãrul moldovenilor aflaþi în aceastã situaþie variazã între 600.000 ºi 1.000.000
de persoane. Datele oficiale ale Ministerului Educaþiei
menþioneazã cifra de 24.000 de copii singuri (4% din numãrul
total de elevi), numãrul real fiind, cu siguranþã, mult mai mare.
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BENEFICIARII PROIECTULUI

Beneficiari finali:
• Copiii din familiile dezintegrate din comunitãþile
rurale
Beneficiari direcþi (participanþii la proiect):
• O echipã de experþi naþionali
Experþii naþionali vor fi pregãtiþi sã ofere asistenþã
profesionalã reprezentanþilor grupurilor comunitare ºi vor
elabora materialele suport.
• Profesori ºcolari (diriginþi) din comunitãþi
rurale
Avînd un rol major în educaþia copiilor de vîrstã
ºcolarã, acest grup va acþiona ca promotor al metodologiei
nou elaborate la nivel de comunitate. Profesorii vor
împãrtãºi experienþa acumulatã în urma participãrii la
activitãþile din proiect tuturor cadrelor didactice ºi educatorilor din localitãþile lor, precum ºi colegilor din alte instituþii, prin intermediul reþelelor educaþionale existente.
• Specialiºti în domeniul protecþiei drepturilor
copiilor din partea DRÎTS, reprezentînd
comunitãþile participante la proiect
Participarea lor va contribui la menþinerea durabilitãþii
proiectului, dat fiind faptul cã vor avea posibilitatea sã
promoveze rezultatele acestuia în cadrul sistemului
educaþional ºi în rîndurile colegilor de la direcþiile de
învãþãmînt care nu au fost incluse iniþial în proiect (în total
în Moldova sînt 35 de Direcþii Raionale de Învãþãmînt).
• Reprezentanþi ai comunitãþilor rurale (lucrãtori
sociali, reprezentanþi ai ONG-urilor, oameni de
afaceri din localitate etc.)
Beneficiari indirecþi:
• Reprezentanþi ai DRÎTS ºi ai administraþiei publice
locale.

• Ministerul Educaþiei, Tineretului ºi Sportului.
• Cercetãtori, practicieni, reprezentanþi ai ONGurilor.
• Alte grupuri de suport, precum ºi persoane particulare interesate de domeniul integrãrii sociale.
ACTIVITÃÞI

• desfãºurarea atelierului de perfecþionare profesionalã a formatorilor;
• elaborarea ºi implementarea ghidului ÎNVÃÞ SÃ FIU;
• organizarea activitãþilor de formare a grupurilor
comunitare;
• oferirea unor servicii de consultanþã comunitãþilor
implicate în proiect (vizite de lucru pe teren);
• crearea unei pagini web destinate programului;
• crearea unei Unitãþi Specializate de Informare ºi
Resurse;
• sensibilizarea continuã a publicului la nivel
naþional cu privire la problemele copiilor din familiile dezintegrate prin intermediul unei rubrici
permanente în revista Didactica Pro...;
• organizarea în final a unei Conferinþe naþionale,
la care se vor discuta rezultatele proiectului în vederea asigurãrii informãrii, a schimbului de experienþã ºi a posibilitãþilor de rãspîndire a metodologiei respective la nivel naþional.
Perioada desfãºurãrii proiectului
Septembrie 2005  decembrie 2006
Pilotarea proiectului are loc în raioanele cu cel mai
mare numãr de copii din familiile dezintegrate: Ungheni,
Cahul, Floreºti, Drochia, Hînceºti, Fãleºti.
Violeta DUMITRAªCU,
Coordonator al proiectului

PROIECTUL UN VIITOR PENTRU COPIII NOªTRI

82

UN VIITOR PENTRU FIECARE

Unele aspecte fundamentale ale pregãtirii psihologice cãtre ºcoalã
Practica a demonstrat cã nereuºita la învãþãturã a elevilor
ºcolii primare este determinatã de slaba pregãtire psihologicã pentru instruire instituþionalã. Depistarea la timp a
unei asemenea imaturitãþi permite depãºirea ei încã din
perioada preºcolarã. Fiecare copil se dezvoltã în mod
individual; ajungînd la vîrsta ºcolarã el posedã un anumit
set de cunoºtinþe, priceperi. Intrarea acestuia în ºcoalã
constituie un moment crucial în viaþa sa, dat fiind statutul
ºi rolul de elev, natura relaþiilor cu adulþii ºi colegii, noutatea
condiþiilor de activitate ºi, mai ales, specificul învãþãrii 
act complex ce angajeazã dintr-o perspectivã ineditã întreaga sferã a vieþii sale psihice, diferitele structuri anatomomorfologice, cunoºtinþele ºi deprinderile cãpãtate anterior.
Pregãtirea psihologicã pentru instruirea în ºcoalã nu
reprezintã o temã nouã ºi a fost abordatã pe larg de mulþi
cercetãtori. Sînt stabilite urmãtoarele aspecte ale maturitãþii ºcolare: intelectualã, social-emoþionalã, volitivã
ºi motivaþionalã.
Maturitatea intelectualã cuprinde particularitãþi ale
dezvoltãrii perceptive, cum ar fi: evidenþierea unui obiect
dintr-un întreg; concentrarea, transferarea ºi distribuirea
atenþiei; gîndirea analiticã, exprimatã prin abilitatea de a
înþelege legãturile de bazã între fenomene; posibilitatea de
a memora logic; priceperea de a reproduce un model;
dezvoltarea motoricii fine a mîinii; orientarea bunã în spaþiu.
L.S. Vîgotski opina cã pregãtirea pentru instruirea ºcolarã
din punctul de vedere al dezvoltãrii intelectuale constã nu
numai în suma cunoºtinþelor însuºite de copil, deºi acestea
sînt un factor important, dar ºi în nivelul sãu cognitiv:
...copilul trebuie sã poatã evidenþia esenþialul, sã identifice
asemãnãri ºi deosebiri; sã judece, sã gãseascã cauzele
fenomenelor; sã tragã concluzii; sã posede abilitatea de a
generaliza ºi diferenþia în categorii obiectele ºi fenomenele
din mediul înconjurãtor (8, pag. 73).
Maturitatea intelectualã include ºi dezvoltarea verbalã,
apreciatã dupã volumul vocabularului (activ ºi pasiv), dupã
corectitudinea pronunþiei ºi a structurii gramaticale, dupã
gradul de dezvoltare a auzului fonematic, a priceperii de a
face analiza foneticã a cuvîntului ºi de a se exprima coerent.
Maturitatea social-emoþionalã vizeazã necesitatea
copilului de a comunica cu semenii ºi de a-ºi supune
comportamentul legilor grupului de copii; abilitatea de a
îndeplini rolul de elev.
Pentru un start cu succes în instruire este nevoie de
un anumit nivel de pregãtire motivaþionalã, care include
formarea la copii a unei imagini adecvate despre ºcoalã.
Totodatã, pentru viitorul elev este importantã dorinþa de

a achiziþiona noi cunoºtinþe, educarea atitudinii pozitive
faþã de învãþãtor (9, p. 119).
Maturitatea volitivã este determinatã de priceperea
de a se supune conºtient anumitor reguli; de a se orienta
în sistemul de cerinþe; de a asculta atent vorbitorul ºi de
a îndeplini cu exactitate sarcinile; de a realiza independent
sarcina solicitatã dupã modelul perceput vizual (Eliconin
D.B., 1981).
În perioada preºcolarã trebuie sã implicãm copilul în
jocuri cu reguli fixe. Într-o asemenea activitate el îºi modeleazã raporturile cu mediul înconjurãtor, se familiarizeazã
cu diferite situaþii  în unele e lider, în altele coopereazã cu
alþi copii ºi adulþi, învãþînd diversitatea relaþiilor sociale.
Etapa preºcolarã este esenþialã în dezvoltarea copilului,
de aceea nu trebuie neglijat nici un compartiment al pregãtirii pentru ºcoalã. În caz contrar, povara ºcolii primare,
nefiind pe mãsura copilului, ar putea duce la apariþia unor
simptome nevrotice (capricii, fricã de învãþãtoare etc.).
Copilul nu va fi înscris la ºcoalã mai devreme de vîrsta
recomandatã, iar la grãdiniþã i se va asigura o viaþã variatã
ºi interesantã, în care sã acumuleze experienþã de joacã,
sã comunice ºi sã relaþioneze cu adulþii ºi semenii, sã
creeze, sã deseneze, sã construiascã. El trebuie sã se miºte
mult, sã-ºi dezvolte coordonarea miºcãrilor ºi sã-ºi
întãreascã motorica finã.
Influenþa tulburãrilor de limbaj asupra pregãtirii
psihologice pentru instruirea în ºcoalã
Formarea insuficientã a unei componente are drept
consecinþã întîrzierea sau denaturarea altor fenomene.
Nivelul dezvoltãrii vorbirii poate fi considerat unul dintre
indicii cei mai importanþi în acest sens, deoarece vorbirea
serveºte atît ca mijloc de recepþionare ºi prelucrare a
informaþiei cît ºi de perfecþionare a procesului gîndirii.
La copii se pot observa diverse tulburãri de limbaj:
disartrie, rinolalie, bîlbîialã. Tulburãrile de limbaj grave au
repercusiuni negative asupra vorbirii ca sistem funcþional
integru; se deregleazã pãrþile ei fonetico-fonematicã, lexicalã, gramaticalã. Deseori apar sindroame neuropatologice, psihopatologice, sînt afectate funcþiile vegetative
ale sistemului nervos. De aceea, instruirea în noile condiþii genereazã probleme considerabile. Copiii manifestã o
motivaþie slabã pentru învãþare, necesitate scãzutã de
comunicare, incapacitatea de a realiza sarcinile didactice.
L. Spirova susþine cã aceºti copii întîmpinã greutãþi nu
numai în pronunþare, dar ºi în diferenþierea auditivã a
sunetelor, ceea ce duce la însuºirea imprecisã a cuvintelor,
noþiunilor (12, pag. 10).
Preºcolarii cu tulburãri de limbaj manifestã anumite
particularitãþi psihologice, cum ar fi: incapacitatea încadrãrii
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într-o activitate de joc de lungã duratã, obstinaþie; în cazuri
aparte  negativism, inhibiþie, anxietate, frustrare,
sentimentul inferioritãþii, fricã de pãrinþi ºi educatori, adaptarea lor ºcolarã fiind mai anevoioasã. Ei au nevoie de un
program de recuperare prin activitãþi ce ar favoriza pregãtirea lor psihologicã pentru ºcoalã. Recomandãm cîteva
activitãþi destinate preºcolarilor cu tulburãri de limbaj.
Jocuri pentru consolidarea încrederii în forþele proprii:
Iepuraºii ºi elefanþii (dupã E. Liutova, G.Monina)
Scopul: a favoriza sporirea autoaprecierii.
Desfãºurarea activitãþii: Copii, astãzi ne vom juca
de-a iepuraºii ºi elefanþii. La început, vom fi iepuraºi.
Arãtaþi ce face iepuraºul atunci cînd simte o primejdie (el
tremurã ºi ridicã urechile, se ghemuieºte, vrea sã se facã
mic ºi nevãzut). Ce face el atunci cînd aude paºii omului?
Dar cînd se întîlneºte cu lupul? (Copiii aleargã prin salã,
se ascund). Sã ne imaginãm acum cã sîntem niºte elefanþi
mari ºi puternici. Arãtaþi cît de mãreþ ºi neînfricat merg
elefanþii. Ce fac ei atunci cînd întîlnesc un om? Se sperie?
(Nu, ei îºi cautã liniºtiþi de drum). Ce fac elefanþii dacã
întîlnesc un tigru? (Copiii imitã elefantul neînfricat).
La sfîrºitul exerciþiului se discutã ce le-a plãcut mai
mult ºi de ce.
Scaunul fermecat (dupã I. ªevþova)
Scopul: a contribui la sporirea autoaprecierii
copilului, la îmbunãtãþirea relaþiilor cu semenii.
Materiale: un scaun înalt (tronul) ºi o coroanã.
Educatorul pregãteºte din timp o informaþie despre
istoria numelor. La începutul activitãþii el anunþã cã vor
discuta despre numele tuturor copiilor din grupã. Copilul,
al cãrui nume este vizat, devine împãrat ºi se aºazã pe
tron (despre numele celor cu anxietate se va vorbi la
mijlocul jocului). Pe parcurs le propunem copiilor sã
gãseascã diminutive pentru numele împãratului ºi sã-i
adreseze cîteva cuvinte de laudã.
Aranjarea bradului (dupã U.V. Ulienkova)
Scopul: a contribui la formarea abilitãþii de a-ºi supune
conºtient acþiunile unor reguli, de a generaliza mijloacele
de acþiune, de a se orienta dupã modelul perceput vizual.
Materialele necesare: un brãduþ confecþionat din trei
triunghiuri de culoare verde de diferite mãrimi fixate pe o
tulpinã sub formã de dreptunghi de culoare cafenie (douã
seturi).
Sarcina: Priveºte brãduþul meu ºi confecþioneazã
unul la fel.
La sfîrºitul activitãþii copilul trebuie sã rãspundã la
întrebãrile: Îþi place lucrarea ta? De ce îþi place (nu-þi
place)? Brãduþul este realizat identic cu modelul propus?
De ce crezi aºa? Ca sã confecþionezi un brãduþ identic,
ce reguli trebuie sã respecþi?
Cãsuþa pãdurarului (dupã U.V. Ulienkova)
Scopul: a contribui la formarea abilitãþii de a asculta
atent ºi a îndeplini cu exactitate instrucþiunile, de a-ºi
programa activitatea dupã instrucþiunea verbalã.
Sarcina: Deseneazã o cãsuþã. Poþi sã o realizezi cum

doreºti, dar ea trebuie sã conþinã în mod obligatoriu
urmãtoarele elemente: acoperiº roºu, pereþi galbeni, uºã
albastrã; lîngã casã  un scaun albastru; trei brazi  doi
în faþa casei ºi unul în spatele ei. În jurul casei poþi desena
iarbã ºi flori. Condiþiile sînt expuse de douã ori. Copilului
i se propune sã le repete pentru sine ºi numai dupã
aceasta sã înceapã sã deseneze. La sfîrºit se adreseazã
cîteva întrebãri: Îþi place desenul tãu? De ce îþi place (nuþi place)? L-ai realizat corect? Ce trebuia sã desenezi în
mod obligatoriu? Repetã sarcina. Ai desenat întocmai?
Este binevenit ºi jocul ªcoala. Pentru a înþelege
mai bine rolul elevului ºi al învãþãtorului, fiecare copil va
interpreta ambele roluri. Pe parcursul desfãºurãrii
acestuia adultul prezintã exemple de relaþionare a copiilor,
îi învaþã sã se asculte unul pe altul, sã-ºi supunã
activitatea individualã scopurilor colective.
Impactul tulburãrilor de limbaj asupra personalitãþii
ºi comportamentului
Tulburãrile de limbaj, indiferent de complexitate,
determinã, la o anumitã vîrstã, dezorganizarea echilibrului
personalitãþii. Cu cît handicapurile sînt mai grave,
individul depunînd eforturi considerabile pentru
afirmarea sa în plan social, cu atît efectele negative sînt
mai pronunþate. Dacã în perioada preºcolarã copiii acordã
mai puþinã importanþã tulburãrilor de vorbire, la ºcolari,
mai cu seamã la puberi ºi adolescenþi, existenþa acestora
poate condiþiona trãirea unor adevãrate drame (6, p. 212).
A. Gessell descrie ce înseamnã pentru copil un handicap
de vorbire ºi ce repercusiuni poate avea asupra structurilor
fragile, caracteristice perioadei respective. La ºase ani,
copilul este agitat ºi trãieºte tensional situaþiile ivite; la ºapte
ani, el devine mai calm, meditativ, preocupat de stãrile sale
interioare; la opt ani, este expansiv ºi extravagant. La nouã
ani, el se priveºte autocritic, dã dovadã de individualism
temperat ºi este preocupat de generalizãri (6, p. 212-213).
Copiii de vîrstã ºcolarã micã cu dislalii ºi disgrafii manifestã
exigenþã sporitã faþã de propria lor comportare, relaþionare
cu adulþii ºi colegii (6, p.213). Astfel, în actul comunicãrii
logopatului apar atît neregularitãþi de intensitate ºi
melodicitate cît ºi pauze neregulate (prea scurte sau prea
lungi). Spre exemplu, la dislalici, care au tendinþa de a vorbi
ºi în timpul inspiraþiei (cum nu este normal), se accentueazã
logopatia ºi oboseala verbalã. Existenþa handicapurilor îi
împiedicã sã se simtã degajaþi ºi sã-ºi exprime gîndurile pe
mãsura posibilitãþilor. Aceasta îi face sã fie nervoºi,
deprimaþi ºi sã treacã uºor de la o stare afectivã la alta.
Adulþii, de asemenea, suportã greu tulburãrile de
limbaj ºi nu pot înþelege cã frãmîntãrile lor nu contribuie
la corectarea vorbirii, ci, dimpotrivã, au consecinþe
nedorite. În cazul cînd handicapurile de limbaj existã pe
fondul altor deficienþe, ca cele senzoriale sau fizice,
tulburãrile de personalitate se accentueazã (retardaþii
mintal nu reuºesc sã-ºi conºtientizeze defectele ºi de
aceea nu trãiesc situaþia în mod tensional).
În general, tulburãrile comportamentale sînt provo-
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poziþia copilului în cadrul grupului ºcolar (3, pag.16).
Corectarea limbajului prezintã o importanþã deosebitã
nu numai pentru înlesnirea comunicãrii ºi a integrãrii în
procesul instructiv-educativ, dar ºi pentru faptul cã
tulburãrile de vorbire, în funcþie de gravitatea lor,
provoacã modificãri negative la nivelul personalitãþii ºi
comportamentului. În cazul adulþilor, corecþia este
imperioasã ºi pentru a putea exercita o influenþã favorabilã
asupra educãrii copiilor ºi pentru cã anumite profesii
necesitã o pronunþie clarã, o vorbire fluentã, cursivã.
Progresele înregistrate în domeniu au impact pozitiv în
evoluþia personalitãþii logopaþilor, aceºtia, înþelegînd
caracterul tranzitoriu al deficienþei, capãtã încredere,
reuºind sã obþinã rezultate încurajatoare într-un timp
relativ scurt. Corectarea vorbirii ºi a tulburãrilor de limbaj
stimuleazã evoluþia psihicã a individului, conduce la
afirmarea personalitãþii pe plan social ºi cultural.
REFERINÞE BIBLIOGRAFICE:

1. Bolboceanu, A., Vrînceanu, M., Ghid psihologic.
Preºcolarul, Chiºinãu, 1996.
2. Jurcãu, E., Jurcãu, N., Cum vorbesc copiii noºtri,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
3. Partenie, A., Logopedie, Timiºoara, 1999.
4. Radu Rãdulescu, N., Aspecte ale relaþiei dintre
nedezvoltarea limbajului ºi activitatea
intelectualã la copiii de vîrstã ºcolarã micã /
Studii ºi cercetãri de logopedie, Bucureºti, 1966.
5. Sprînceanã, L., Formarea structurii gramaticale
la elevii cu deficienþe verbale, Chiºinãu, 1994.
6. Verza, E., Tratat de logopedie, Bucureºti, 2003.
7. Êðàâöîâà, Å.Å., Øêîëà äëÿ ìàëåíüêèõ èëè
ìàëåíüêàÿ øêîëà?, (2005, 2), www.psyedu/
view.php?id=480
8. Êðóãëîâà, Í.Ô., Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà
è êîððåêöèÿ ñòðóêòóðû ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ìëàäøåãî øêîëüíèêà, Ìîñêâà, 2004.
9. Ëèñèíà, Ì.,. Êàï÷åëÿ, Ã., Îáùåíèå ñî âçðîñëûìè è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà äåòåé ê
øêîëå, Êèøèíåâ, 1987.
10. Ðàêó, Æ., Âëèÿíèå îáùåíèÿ ðåáåíêà ñî âçðîñëûìè íà ðàçâèòèå ïîçíîâàòåëüíîé ìîòèâàöèè íà
íà÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ, Êèøèíåâ, 1996.
11. Ñåðîâà, Ë.È., Äèàãíîñòèêà ïñèõîëîãè÷åñêîé
ãîòîâíîñòè ê øêîëå, http://eduworld.ru
12. Ñïèðîâà, Ë.Ô., Íåäîñòàòêè ïðîèçíîøåíèÿ
ñîïðîâîæäàþùèåñÿ íàðóøåíèÿìè ïèñüìà, â
êíèãå Ëîãîïåäèÿ, Ìîñêâà, 2003, ñòð.10-19.
Ala NOSATÎI,
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã
Recenzenþi:
dr. hab., prof. univ., acad. Nicolae BUCUN
dr., conf. univ. Eugenia IOVA

PREGÃTIREA PSIHOLOGICÃ CÃTRE ªCOALÃ  FUNDAMENTUL SUCCESULUI ªCOLAR AL COPIILOR CU TULBURÃRI DE LIMBAJ

85

Didactica Pro..., Nr.2-3(36-37) anul 2006

cate de conflicte lãuntrice, de frãmîntãri interne; subiectul
nu întrevede rezolvarea situaþiei sale. Conflictele
prelungite, mai ales cele cronice, influenþeazã negativ
formarea caracterului logopatului, dezvoltarea lui psihicã.
Comportamentul dislalicului, ca ºi al tuturor celor cu
deficienþe de limbaj, se manifestã prin instabilitate, prin mari
oscilaþii de la o situaþie la alta, de la o zi la alta, sau în funcþie
de perceperea unor stimuli cu o semnificaþie redusã pentru
alte persoane, dar pe care logopatul îi amplificã ºi îi
recepþioneazã ca factori nefavorabili. Logopatul devine
dezorganizat, iar în conversaþie demonstreazã reticenþã,
incertitudine. Teama de a vorbi genereazã bîlbîiala, pe fondul
dislaliei sau al altei tulburãri de limbaj. În unele cazuri, copiii
pot rãmîne în urmã în ceea ce priveºte dezvoltarea limbajului,
ei se izoleazã ºi îºi subapreciazã potenþialul. Odatã cu intrarea
în ºcoalã, tabloul manifestãrilor psihice se complicã.
Solicitarea copilului de a vorbi în faþa colectivului de elevi
ºi neputinþa lui de a se exprima coerent îi provoacã o stare
de obosealã intelectualã ºi fizicã, hipersensibilitate afectivã,
el refuzînd sã mai rãspundã. Aceasta determinã o serie de
manifestãri comportamentale, care îi afecteazã personalitatea ºi relaþiile cu adulþii ºi copiii. Netratarea lor poate
condiþiona refuzul de a vorbi, opoziþie, dezinteres pentru
activitatea ºcolarã, delicvenþã juvenilã etc. La unii se
accentueazã dereglãrile de somn, stãrile de excitabilitateinhibiþie etc., ajungîndu-se chiar la nevrozã sau psihozã
(I.Mititiuc, 1996). Copiii cu tulburãri de limbaj nu pun
întrebãri, chiar dacã au nedumeriri, ºi nu ridicã mîna, chiar
dacã ºtiu foarte bine lecþia, fiindcã în sinea lor nu doresc sã
fie interogaþi. Unii rãmîn în urmã la învãþãturã ºi, pierzînd
interesul pentru studiu, sînt categorisiþi ca oligofreni.
La ºcolarii mari, la puberi ºi adolescenþi, prezenþa
tulburãrilor de limbaj implicã o intensificare a conflictului
interior. Ei sînt deprimaþi, anxioºi, nervoºi, irascibili, rigizi,
reþinuþi, necooperanþi, frustraþi, trãiesc complexe de
inferioritate. Cei mai sensibili refuzã sã frecventeze ºcoala,
au o atitudine negativã faþã de învãþãturã.
Deficienþele de vorbire la elevii claselor I constituie un
impediment serios la etapa iniþialã de instruire, în asimilarea
deprinderilor de citire ºi scriere, iar mai tîrziu în procesul
de însuºire a gramaticii limbii materne ºi a conþinuturilor
altor discipline. Radu Rãdulescu Nicolae susþine cã în cazul
copiilor cu tulburãri de vorbire randamentul ºcolar scade
simþitor, majoritatea cunoscînd o întîrziere mai mare sau mai
micã în dezvoltarea intelectualã.
O parte din tulburãrile de vorbire împiedicã dezvoltarea
gîndirii creatoare, flexibile, capabilã de generalizãri ºi
abstractizãri, integrarea normalã în grupul clasei. Pe mãsura
înaintãrii în vîrstã, dacã dislexia ºi disgrafia nu sînt
corectate, tulburãrile de comportament se agraveazã:
preadolescenþii ºi adolescenþii devin agresivi ºi aroganþi
în familie ºi societate, au o personalitate nematurizatã.
Concluzionãm deci cã tulburãrile de vorbire au urmãri
destul de grave, atît asupra învãþãrii cît ºi asupra personalitãþii în ansamblu, a adaptabilitãþii sociale, perturbînd
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Învãþare prin joc. Aplicaþii
pentru instruirea matematicã
primarã

Ludmila URSU
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã

Valenþele formative ale jocurilor didactice în cadrul
instruirii primare sînt incontestabile: copiii îºi dezvoltã
capacitãþile ºi aptitudinile, îºi valorificã creativitatea ºi
imaginaþia, îºi consolideazã trãsãturile volitive fiind
stimulaþi de spiritul de competiþie, manifestã empatie în
cadrul cooperãrii în echipe, înving cu plãcere dificultãþile
survenite etc.
În sprijinul acestei idei aducem în continuare un
evantai de citate din operele unor minþi luminate ale
omenirii.
• Structura sufleteascã a copiilor are nevoie de
distracþii (Platon).
• În fiecare joc existã elementele utilitãþii
(Aristotel).
• Trebuie sã existe o mai mare grijã pentru alternanþa
dintre joc ºi instruire, o mai mare grijã pentru a nu
limita libertatea fãrã necesitate (J. H. Pestalozzi).
• Jocul nu trebuie identificat cu orice activitate a
copilului. Jocul este o exercitare a puterilor, gîndirii, atenþiei copilului (J. Dewey).
• Jocul este un exerciþiu  mijloc de antrenare
pentru viaþa ulterioarã (P. Lesgaft).
• Jocul este o asimilare a realitãþii, o adaptare la
activitatea proprie, transformînd realitatea în
funcþie de multiplele trebuinþe ale eului
(J. Piaget).
• Satisfãcîndu-i-se copilului nevoia de joc i se
creeazã condiþia fundamentalã de dezvoltare  atît
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sub aspect fizic cît ºi psihic (F. Frebel).
• Fãrã jocul didactic este imposibil sã conducem
elevii în lumea cunoºtinþelor ºi trãirilor
emoþionale, sã-i facem participanþi activi la lecþie.
Jocul este pruncul muncii (ª. A. Amonaºvili).
Jocul poate conferi oricãrui conþinut de învãþare, oricît
de sec sau dificil ar fi acesta, o nuanþã afectivã, motivatorie
ºi captivantã. Jocul didactic este una dintre principalele
metode ale educaþiei intelectuale a copiilor de vîrstã
ºcolarã micã; prin el pot fi realizate cele mai importante
imperative ale instruirii: însuºirea cunoºtinþelor specifice
unei discipline ºcolare, formarea abilitãþilor explorative
ºi de investigaþie, dezvoltarea capacitãþilor comunicative,
favorizarea motivaþiei pozitive pentru studiu. Jocul
didactic îmbinã învãþarea cu solicitarea permanentã ºi
progresivã a eforturilor elevilor în funcþie de
predispoziþiile personale, astfel racordînd procesul
instructiv-educativ la specificul individual ºi de vîrstã al
acestora.
Deºi jocurile didactice se bucurã de o mare
popularitate în instruirea matematicã primarã, realizarea
lor presupune totuºi un ºir de probleme de ordin acþional:
selectarea ºi adaptarea la specificul clasei ºi la conþinutul
de predare-învãþare, desfãºurarea eficientã, evaluarea
activitãþii de joc etc. Dacã pentru clasele I-II literatura de
specialitate propune o varietate mare de jocuri didactice
matematice, apoi pentru clasele III-IV numãrul lor este
mult mai redus. Practica didacticã însã ne convinge cã ºi
în aceste clase jocul didactic este o metodã indispensabilã
instruirii matematice eficiente.
Propunem în continuare un set de jocuri didactice
pentru clasele III-IV, referitoare la conþinutul de învãþare
Numere naturale mai mari decît 1000, care se însuºeºte,
de regulã, destul de dificil. Numerele cu care se lucreazã
sînt mari, conþin multe cifre, studierea lor fiind anevoioasã
pentru copii. De aceea, este absolut necesar sã recurgem
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Joc didactic Construim ... numere
Conþinut matematic: formarea ºi reprezentarea
numerelor de 3 cifre.
Material didactic: setul cubuºoarelor de poziþionare:
cubuºoare  unitãþi, bare  zeci, plãci  sute.

Regulile jocului:
 Învãþãtorul prezintã clasei, pe rînd, fiecare
construcþie.
 Fiecare rînd de bãnci delegheazã cîte 2 elevi, care
numesc ºi scriu numerele construite.
 La final, se determinã echipa care a lucrat cel mai
corect ºi rapid.

Varianta I
Sarcina didacticã: sã compunã numere cu ajutorul
cubuºoarelor de poziþionare date, sã le numeascã ºi sã le
scrie cu cifre:
 2 plãci, 4 bare, 8 cubuºoare;
 2 plãci, 3 bare;
 4 plãci, 5 cubuºoare;
 3 plãci, 15 cubuºoare;
 12 bare, 19 cubuºoare;
 11 plãci, 11 bare, 11 cubuºoare.

Varianta II
Sarcina didacticã: sã construiascã cu cubuºoarele
de poziþionare, numerele enunþate de învãþãtor: 352; 204;
44; 1000; 1230; 1111.
Regulile jocului:
 Învãþãtorul prezintã numerele.
 Fiecare rînd de bãnci delegeazã cîte 2 elevi, care
construiescnumerele anunþate.
 La final, se determinã echipa care a lucrat cel mai
corect ºi rapid.

OBIECTIV: Definirea noþiunii de ordin ca loc al

unitãþi), mii  2 cuburi de carton;
 4 ordine de carton, avînd scrise pe ele cifrele 1, 2, 3, 4;
 tabelul de numeraþie, desenat pe tablã.
Sarcina didacticã: sã reprezinte, sã formeze, sã
citeascã ºi sã scrie numere de 4 cifre, explicînd ordinul
indicat de fiecare cifrã în scrierea numãrului.
Regulile jocului:
La tablã trec 4 elevi, fiecare primind cîte un ordin de
carton care va reprezenta ordinele matematice: unitãþi (1),
zeci (2), sute (3), mii (4).

OBIECTIV: Compunerea ºi descompunerea

numerelor din mii, sute, zeci ºi unitãþi

cifrei în scrierea numãrului de la dreapta spre
stînga

Conþinut matematic: Formarea numerelor de 4 cifre.
Joc didactic Numere decorate cu ordine
Varianta I
Material didactic:
 set de riglete: unitãþi (pãtrãþele), zeci (dreptunghiuri formate din 10 pãtrãþele), sute (pãtrate 10x10
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la mãsuri speciale de motivare pentru învãþare. În aceastã ordine de idei, jocul didactic oferã multiple oportunitãþi ºi
poate transforma un conþinut dificil în unul atractiv, stimulînd procesele afective ºi intelectuale, sporind ºansele de
succes.
 Pentru a dirija jocul, în timp ce fiecare elev nuOBIECTIV: Numãrarea pînã la 1000000.
mãrã, un arbitru îndoaie pe rînd cele 10 degete
Joc didactic Pînza numãrãrii
de la mîini ºi stabileºte momentul transmiterii
Conþinut matematic: exerciþii de numãrare cu startul,
ghemului.
finalul ºi pasul dat.
Sarcina didacticã: sã se numere pornind de la 0 în
Joc didactic Grafitele
ordinea indicatã cu pasul precizat (fiecare spune cîte 10
Conþinut matematic: exerciþii de numãrare cu startul,
numere, începînd cu ultimul rostit de elevul precedent):
finalul ºi pasul dat
 crescãtor: din 10 în 10; din 100 în 100; din 1000 în 1000;
Sarcina didacticã: sã se scrie cîte 10 numere:
 descrescãtor: din 500 în 500; din 1 în 1.
 crescãtor: din 10 în 10 pornind de la 10;
Material didactic: un ghem de aþã de lînã
 crescãtor: din 100 în 100;
Regulile jocului:
 crescãtor: din 1000 în 1000;
 Un copil din primul rînd de bãnci primeºte ghemul
 descrescãtor: din 500 în 500;
ºi începe numãrarea conform sarcinii prezentate
 descrescãtor: din 1 în 1.
de învãþãtor, depãnînd aþa pe un creion pe
Material didactic: 3 coli de hîrtie
parcursul rostirii celor 10 numere.
Regulile jocului:
 Apoi ghemul se transmite urmãtorului elev, care
 Se distribuie cîte o coalã de hîrtie fiecãrui rînd de
acþioneazã în mod analog.
bãnci.
 Cînd ghemul ajunge în ultimul rînd de bãnci, copiii
 Elevii din fiecare bancã efectueazã sarcina
purced la numãrarea descrescãtoare, depãnînd aþa
corespunzãtoare ºi transmit foaia mai departe.
de pe creion pe ghem.
 La final, foile se afiºeazã pe tablã.
 Elevii care nu participã nemijlocit la numãrare sînt
 Se considerã cîºtigãtoare echipa care a realizat
arbitri.
sarcina cel mai rapid, corect ºi îngrijit.
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Se propune urmãtoarea reprezentare:
un cub  mie, 2 riglete  sute, 7 riglete  zeci, 3 riglete 
unitãþi.
Fiecare elev ia reprezentarea ordinului sãu ºi scrie
cifra corespunzãtoare în tabelul de numeraþie.
Activitatea continuã cu alþi 4 elevi ºi alte reprezentãri
analogice.
Varianta II
Material didactic:
 set de fiºe pe care sînt notate cifrele de la 0 la 9;
 4 ordine de carton, avînd scrise pe ele cifrele 1, 2,
3, 4.
Sarcina didacticã: sã formeze, sã citeascã ºi sã scrie
numere de 4 cifre, explicînd ordinul indicat de fiecare cifrã
în scrierea numãrului.
Regulile jocului:
La tablã trec 4 elevi, fiecare primind cîte un ordin de
carton care va reprezenta ordinele matematice: unitãþi (1),
zeci (2), sute (3), mii (4).
Se propune un numãr de 4 cifre, de exemplu 2054.
Fiecare elev selecteazã fiºa ce corespunde ordinului
sãu. Ulterior, participanþii se aranjeazã în ordinea cuvenitã
ºi explicã alegerea: Eu reprezint ordinul unitãþilor (1), de
aceea am ales cifra 4 etc.
Elevii din clasã apreciazã corectitudinea îndeplinirii
sarcinii.
Activitatea continuã cu alþi 4 elevi ºi alte numere.
Varianta III
Material didactic: set de fiºe pe care sînt notate
cifrele de la 0 la 9; 4 ordine de carton, avînd scrise pe ele
cifrele 1, 2, 3, 4.
Sarcina didacticã: sã formeze, sã citeascã ºi sã scrie
OBIECTIV: Definirea noþiunii de clasã

Conþinut matematic: Formarea numerelor mai mari
decît 1000.
Joc didactic Ordine ºi clase
Varianta I
Material didactic:
 6 ordine de carton, avînd scrise pe ele cifrele 1, 2,
3, 4, 5, 6;
 fiºe cu cifre.
Sarcina didacticã: sã formeze, sã citeascã ºi sã scrie
numere de 4 cifre, explicînd ordinul indicat de fiecare cifrã
în scrierea numãrului ºi formarea fiecãrei clase din 3 ordine
consecutive începînd cu ordinul 1.
Regulile jocului:
 La tablã trec 6 elevi, fiecare primind cîte un ordin
de carton care va reprezenta ordinele matematice:
unitãþi (1), zeci (2), sute (3), mii (4) etc.
 Pe tablã se scrie cu litere un numãr, de exemplu
trei sute douã mii cinci.
 Aceºti elevi îºi aleg fiºa necesarã ºi se aranjeazã

numere de 4 cifre, explicînd ordinul indicat de fiecare cifrã
în scrierea numãrului.
Regulile de joc:
La tablã trec 4 elevi, fiecare primind cîte un ordin de
carton care va reprezenta: unitãþi (1), zeci (2), sute (3), mii
(4) ºi cîte o fiºã cu cifrã.
Aceºti elevi se aranjeazã în ordine arbitrarã.
Clasa formeazã numãrul reprezentat ºi îl descrie cu
ajutorul noþiunii de ordin.
Activitatea continuã cu alþi 4 elevi ºi alte reprezentãri.
Joc didactic Aplaudãm numerele
Material didactic: 4 ordine de carton, avînd scrise
pe ele cifrele 1, 2, 3, 4.
Sarcina didacticã: sã formeze, sã citeascã ºi sã scrie
numere de 4 cifre, explicînd ordinul indicat de fiecare cifrã
în scrierea numãrului.
Regulile jocului:
 La tablã trec 4 elevi, fiecare primind cîte un ordin
de carton care va reprezenta ordinele matematice:
unitãþi (1), zeci (2), sute (3), mii (4) ºi cîte o fiºã cu
cifrã.
 Aceºti elevi se aranjeazã în ordinea
corespunzãtoare: (4) (3) (2) (1).
 Învãþãtorul rosteºte în ºoaptã un numãr de 4 cifre
(de exemplu, 2036).
 Cei 4 elevi reprezintã numãrul aplaudînd (ordinul
4  aplaudã de 2 ori, ordinul 3  nu aplaudã,
ordinul 2  aplaudã de 3 ori, ordinul 1  aplaudã
de 6 ori).
 Clasa scrie, apoi anunþã numãrul obþinut.
 Activitatea continuã cu alþi 4 elevi ºi alte numere.
în ordinea corespunzãtoare, grupîndu-se cîte 3.
Fiecare dintre ei numeºte ordinul ºi clasa pe care
o reprezintã.
 Clasa apreciazã corectitudinea efectuãrii sarcinii.
 Activitatea continuã cu alþi 6 elevi ºi alt numãr.
 La final, se stabileºte echipa cîºtigãtoare, care este
aplaudatã.
Varianta II
Material didactic:
 3 planºe reprezentînd cîte o uºa, pe fiecare scriind
respectiv clasa unitãþilor, clasa miilor, clasa
milioanelor;
 fiºe cu cifre.
Sarcina didacticã: sã formeze, sã citeascã ºi sã scrie
numere de multe cifre, explicînd ordinul indicat de fiecare
cifrã în scrierea numãrului ºi formarea fiecãrei clase din 3
ordine consecutive începînd cu ordinul 1.
Regulile jocului:
 Pe tablã se scrie cu litere un numãr, de exemplu
trei sute douã mii cinci.
 Se afiºeazã planºele în rînd.
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 Activitatea continuã cu alþi 3 elevi ºi alt numãr.
 Se stabileºte echipa cîºtigãtoare, care este
aplaudatã.
notate, decodificînd alt obiectiv al lecþiei: ordonarea.

OBIECTIV: Compararea ºi ordonarea numerelor

mai mari decît 1000

Conþinut matematic: numere mai mari decît 1000
Joc didactic Decodificare
Material didactic:
 fiºe pe o parte fiind scrise numere, pe alta  litere.
Sarcina didacticã: sã ordoneze fiºele în ordinea
crescãtoare a numerelor.
Regulile jocului:
 Pe tablã se fixeazã fiºe cu numerele:
200345, 20345, 2003045, 23045, 300245, 300425,
1009999,1000090, 231999, 231991.
 Elevii trec la tablã pe rînd, aranjînd fiºele.
La final, fiºele se întorc pe cealaltã parte ºi se citeºte
un obiectiv al lecþiei: compararea.
 Activitatea continuã cu o altã serie de fiºe, care trebuie aranjate în ordinea descrescãtoare a numerelor
Continentul
Europa

Asia

Africa

America de Nord

America de Sud

Australia

Joc didactic Matematicã pe harta lumii
Material didactic:
 harta geograficã a lumii;
 cîte un tabel pentru fiecare echipã;
 cîte un steguleþ pentru fiecare echipã.
Sarcina didacticã: sã fixeze steguleþul pe continentul pe care se aflã cel mai lung fluviu
Regulile jocului:
 Se identificã pe hartã fiecare continent.
 Elevii se împart în grupuri de 4 ºi determinã dupã
tabelul dat cel mai lung fluviu din lume. Apoi un
reprezentnat al echipei fixeazã steguleþul pe harta
de la tablã.
 Se considerã învingãtoare echipa care prima a fixat
corect steguleþul.
 Învãþãtorul indicã pe hartã fluviul (Nil).

Fluviul
Dunãrea
Nistru
Volga
Luara
Elba
Amur
Eufrat
Gange
Ianþzî
Enisei
Zair
Zambezi
Nil
Senegal
Rio Grande del Norte
Colorado
Mississippi
Missouri
Orinoco
Amazon
Paraguay
Uruguay
Darling
Murray

OBIECTIV: Estimarea ºi rotunjirea numerelor

mai mari decît 1000

Conþinut matematic: Numere mai mari decît 1000.
Joc didactic Unde trebuie sã aterizeze fiecare avion?
Material didactic:

Lungimea fluviului în km
2860
1352
3531
1020
1112
4350
2760
2597
5530
5039
4370
2660
6690
1430
2800
2190
3778
3726
2220
6275
2078
1510
2000
1630
 3 secvenþe ale axei numerice desenate pe tablã:
cu diviziunea 1000; cu diviziunea 10000; cu
diviziunea 100000;
 9 avioane de carton, pe fiecare fiind scris cîte un
numãr din clasa miilor.
Sarcina didacticã: sã rotunjeascã numere din clasa
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 La tablã trec 3 elevi, fiecare fixînd pe o planºã
cifrele numãrului dat, explicînd ordinul ºi clasa.
 Colegii apreciazã corectitudinea efectuãrii sarcinii.
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miilor la ordinul dat: 1420, 5682, 9892  la ordinul miilor;
72500, 555555, 240567  la ordinul 5; 254000, 808652,
765239  la ordinul sutelor de mii.
Regulile jocului:
 Elevii trec pe rînd la tablã, fixînd fiecare avion pe
secvenþa respectivã la locul cuvenit, explicînd
opþiunea.
 La final, se stabilesc elevii care au efectuat cel mai
corect ºi rapid sarcina.
Joc didactic Portretul matematic al numerelor
Material didactic:
 pentru fiecare echipã de 4 elevi  cîte o planºã pe
care sînt desenate 3 rame de portret, sub fiecare
fiind scrise caracteristici ale unor numere naturale:
1. numere naturale mai mari decît 1000, care se rotunjesc

la mii prin lipsã, obþinînd aproximativ 2000;
2. numere naturale de 5 cifre, care se rotunjesc la sute
prin adaos, obþinînd aproximativ 25500;
3. numere cuprinse între 1000000 ºi 2000000, care se
rotunjesc prin adaos la ordinul milioanelor.
Sarcina didacticã: sã scrie în fiecare ramã cîte 3
numere potrivite.
Regulile jocului:
 Elevii se împart în echipe de 4.
 Se acordã 5 minute pentru discuþii în grup ºi
efectuarea sarcinii didactice.
 Soluþiile adoptate în fiecare echipã se prezintã
clasei.
 Se identificã echipa care a efectuat sarcina cel mai
corect ºi rapid, care a argumentat cel mai bine
soluþia.

OBIECTIVE: Utilizarea corectã a limbajului matematic aferent conceptului de numãr natural. Determinarea

numerelor dupã condiþiile date.

Joc didactic Scara numerelor
Material didactic: pentru fiecare rînd de bãnci  cîte 2 planºe pe care este reprezentatã o scarã.
Sarcina didacticã: sã determine numerele dupã condiþiile date ºi sã le scrie pe fiecare treaptã a scãrii.
Regulile jocului:
 Elevul din stînga fiecãrei bãnci scrie un numãr pe scarã de sus în jos, apoi transmite planºa colegului din
spatele sãu:
1. predecesorul numãrului 10 000;
2. numãrul format din douãzeci ºi patru de sute ºi douãzeci ºi patru de zeci;
3. o mie de sute;
4. cel mai mare numãr din clasa miilor;
5. numãrul care rotunjeºte la mii întregi numãrul 55 546.
 Elevul din dreapta fiecãrei bãnci scrie un numãr pe scarã de jos în sus, apoi transmite planºa
colegului din spatele sãu:
1. numãrul care rotunjeºte la mii întregi numãrul 56 456;
2. cel mai mic numãr cu ordinul de mãrime 6;
3. o sutã de mii;
4. succesorul numãrului 2639;
5. numãrul compus din nouazeci ºi patru de sute, cincizeci ºi nouã de zeci ºi nouã unitãþi.
 La final, planºele se afiºeazã pe tablã ºi se comparã planºele-perechi, completate de elevii din fiecare rînd de
bãnci.
 Se considerã învingãtoare echipa care a obþinut scãri completate identic.
Aplicînd judicios ºi consecvent jocurile didactice la lecþiile de matematicã în clasele III-IV, veþi remarca activismul
ºi interesul sporit al copiilor pentru învãþare. Conþinuturile dificile vor fi însuºite mult mai uºor. Elevii vor deprinde,
parcã pe neobservate pentru ei, termenii matematici noi. Cooperînd în grupuri, ei vor manifesta plãcere în a învãþa
de la colegi ºi vor înþelege avantajele ajutorului reciproc. În cadrul jocurilor-concurs, spiritul de competitivitate va
stimula ºi creativitatea celor educaþi.
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Toatã viaþa am avut idealul sã fac o fabricã de jucãrii
ºi, lipsindu-mi instalaþiile, m-am jucat cu ceea ce era
mai ieftin ºi mai gratuit în lumea civilizatã, cu manualul
vagabond al cuvintelor date.
T. Arghezi
De ce? este întrebarea cu care încep majoritatea
nedumeririlor elevilor.
De ce? este întrebarea cu care profesorul ar trebui
sã-ºi înceapã proiectarea fiecãrei lecþii. Cãci numai
conºtientizînd rolul fiecãrei lecþii în cadrul întregului,
numai urmãrind o legãturã între activitatea preconizatã,
experienþa ºi interesele elevului, numai vãzînd finalitatea 
cum îi va permite ora de limba românã sã-ºi creeze un
viitor  numai astfel profesorul va reuºi sã aibã permanent
în faþã o comunitate motivatã sã studieze la oricare dintre
disciplinele incluse în orar.
Una dintre tehnicile cu caracter motivaþional care
înlesnesc munca profesorului ºi ridicã randamentul lecþiei
este jocul didactic  metodã de învãþãmînt în care
predominã acþiunea didacticã simulatã, susþine
S. Cristea. Jocul ºi joaca par a defini vîrsta inocenþei, dar
resursele ludice asigurã evoluþia jocului didactic la
niveluri metodologice situate ºi dincolo de sfera
învãþãmîntului preºcolar ºi primar, continuã S. Cristea.
Derivînd din dorinþa de a cunoaºte lumea, jocul
presupune spontaneitate, o tatonare a realitãþii, pe care
o transfigureazã în planul ficþional conturat prin regulile
acceptate de jucãtori. În acest context, vom descoperi nu
numai copilãria, ci ºi adolescenþa, ºi tinereþea, ºi
maturitatea  deci viaþa în genere. Jocul este un modus
vivendi, susþine M. Coþofan.
Aºadar, din cele afirmate anterior, putem recomanda
aplicarea acestei metode la orice treaptã ºcolarã: primarã,
secundarã, licealã.
Pornind de la ideea cã ºcoala ar trebui sã fie un
laborator al vieþii, ludicul dezvoltã capacitatea de a
rezolva situaþii problematice, dificile ºi faciliteazã
socializarea elevilor. Graþie mijloacelor ludice, profesorul
reuºeºte sã sporeascã aspiraþia spre competenþã,

convingîndu-i pe elevi sã devinã mai buni, stimulîndu-le
curiozitatea ºi dorinþa de a învãþa, de a dobîndi noi
cunoºtinþe, de a-ºi forma noi abilitãþi.
În acest context, pentru disciplinele din aria
curricularã Limbã ºi comunicare, important este faptul
cã ºi manualele de limba ºi literatura românã oferã exerciþii
axate pe joc. Vom aborda respectivul subiect cu referire
la clasele VIII-X, vîrstã mai mare decît copilãria,
demonstrînd, o datã în plus, cã e bine sã ne debarasãm
de fobia transformãrii lecþiei în joc. Nimic grav, dacã prin
aceastã formã de organizare a învãþãrii s-a învãþat.
În cl. a VIII-a, la unitatea de conþinut Discursul,
pentru etapa evocare putem alege exerciþiul nr. 1, p. 48.
Clasa este organizatã în echipe. Fiecãreia i se propune
cîte o jucãrie din 5-10 piese, însoþite de o schemã ce poate
înlesni munca de asamblare pe care trebuie s-o execute
elevii. Ulterior ei vor relata verbal aceastã experienþã,
ghidaþi de condiþia exerciþiului. Profesorul are grijã sã-i
informeze cã discursul oral pe care-l vor prezenta va fi
evaluat (sau nu), anunþînd ºi criteriile în baza cãrora vor
fi apreciaþi.
Colegii sînt acei care se implicã în evaluare, ascultã ºi
analizeazã discursurile, respectînd urmãtoarele criterii:
 adecvarea rãspunsurilor la tema propusã ºi
algoritmul dat;
 coerenþa exprimãrii orale;
 corectitudinea utilizãrii ºi varietatea unitãþilor de
vocabular;
 corectitudinea lansãrii mesajului oral (adecvarea
intonaþiei, corectitudinea articulãrii).
Astfel, realizînd standardele comunicãrii, cum ar fi:
ascultarea ºi înþelegerea corectã a mesajului comunicat
de cãtre un partener ºi încadrarea într-o comunicare
oralã; asumarea responsabilitãþii pentru comportamentul verbal în diverse situaþii de comunicare
(corectitudine, expresivitate, eleganþã, politeþe), elevii
vor demonstra capacitãþi de evaluare, fiind puºi în faþa
necesitãþii de a-ºi exprima opinia, de a estima orice
afirmaþie sprijinindu-se pe argumente valide ºi arãtînd cã
omul trebuie sã posede abilitãþi de comunicare.
În continuare vom încerca sã convingem cã ludicul
este util ºi în cl. a IX-a, oprindu-ne la subiectul Stilurile
funcþionale. Pentru a realiza obiectivele fixate ºi a înlesni
perceperea caracteristicilor fiecãreia dintre speciile stilului
publicistic, propunem elevilor  care pot fi aºezaþi în
perechi sau în echipe (profesorul e liber sã decidã, reieºind
din numãrul de jucãrii, maºinuþe de teren sau de
Formula 1)  sã exercite rolul jurnalistului ºi sã prezinte
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un reportaj de la concursul Dakar-Paris ºi Formula 1,
respectînd cerinþele unui astfel de text. Tot în aceste
circumstanþe, avînd cel puþin 3 echipe, le propunem
elevilor, la etapa de reflecþie, sã elaboreze un panou
publicitar al unui produs: rechizite ºcolare, jucãrii etc.
(important este ca toþi cei implicaþi sã facã publicitate
aceluiaºi produs). În final vom recurge la evaluarea
reciprocã: aprecierea panoului care place mai mult ºi
comentarea alegerii. Astfel, îi obiºnuim pe elevi sã-ºi
argumenteze punctul de vedere, sã evalueze, sã
convingã.
Aceleaºi jucãrii pot fi utile ºi în cl. a X-a, la studierea
stilului oficial-administrativ. Creînd situaþii oportune, îi
rugãm sã redacteze un CV: 1. în numele unei studente din
Republica Moldova, care solicitã o bursã de studiu la una
dintre universitãþile din strãinãtate; 2. în numele unui pilot
de Formula 1, pentru a fi admis la competiþii; 3. în numele
unui dresor de urºi, pentru a fi angajat la Circul din
Chiºinãu etc.
Prin situaþiile sugerate, elevii vor observa, vor
comenta, vor motiva diferenþa dintre aceste trei acte,
obiºnuindu-se sã-ºi þinã un CV la zi, sã-l modifice în
funcþie de necesitate. Profesorul va insista asupra aºezãrii
în paginã, asupra structurii.
Atunci cînd redactarea unui CV este operaþionalã,
putem solicita întocmirea aceloraºi documente din
perspectiva unui personaj literar: cum ar arãta CV-ul lui
Titu Herdelea, elaborat la sosirea sa în România? Dar al
lui Dinu Pãturicã, al lui Ilie Moromete?

Putem concluziona cã Jocul de rol este o tehnicã de
învãþare situaþionalã, care îi familiarizeazã pe elevi cu
modul de gîndire, de acþiune specific anumitor status-uri
profesionale. Sub acest aspect, nu poate rãmîne
neobservabil caracterul utilitar al camuflãrii prin joc, dar,
sub alt aspect, viaþa cere luciditate. Sã însemne oare
lingura cu miere lipsã de luciditate?
În cele din urmã, reieºind din relaþia învãþare-situaþie ºi
pornind de la finalitãþile Educaþiei lingvistice ºi Educaþiei
literar-artistice, subiectele comentate reprezintã un
fundament trainic în înfruntarea seismelor didactice  oferã
spaþiu viran ºi pentru o motivaþie situaþionalã, pentru elevi
fiind esenþial sã înveþe a învãþa eficient ºi a gîndi critic.
Mi-ar plãcea sã finalizez aceastã mãrturisire cu
cuvintele lui J. Chevalier: Luptã, hazard, simulacru sau
vîrtej  jocul este un întreg univers în care fiecare trebuie,
cu ºanse egale, sã-ºi afle locul.
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Parteneriatul profesori-elevipãrinþi

Sorin CRISTEA
Universitatea Bucureºti

Parteneriatul profesori-elevi-pãrinþi constituie o
variantã operaþionalã a parteneriatului pedagogic
instituit la nivelul sistemelor (post)moderne de
învãþãmînt, caracterizate printr-o structurã de relaþie
deschisã spre toate resursele contextului intern ºi extern
ale educaþiei. Ca model, evidenþiazã necesitatea
perfecþionãrii corelaþiei profesor-elev prin valorificarea
resurselor pedagogice ale familiei la nivelul unor multiple
raporturi de complementaritate existente între educaþia/
instruirea formalã  nonformalã  informalã.
Funcþiile generale îndeplinite vizeazã: a) angajarea
într-o acþiune educaþionalã comunã, sinergicã în planul
resurselor ºi negociabilã la nivelul metodelor;
b) colaborarea eficientã la nivelul conexiunilor necesare
între obiectivele comune propuse ºi mijloacele de
realizare diversificate în raport de context; c) crearea
cadrului instituþional necesar pentru diviziunea
sarcinilor ºi evaluarea periodicã a rezultatelor.
Aceste funcþii demonstreazã faptul cã în societatea
postmodernã, ºcoala ºi profesorii nu îºi mai pot îndeplini
misiunea în condiþii optime fãrã implicarea factorilor
comunitari, în general, a celor familiali, în special (vezi:
Dictionnaire encyclopedique de leducation et de la
formation, Editions Nathan, Paris, 1998, p.748; Agenþia
Naþionalã SOCRATES, Combaterea eºecului ºcolar  o
provocare pentru construcþia europeanã, Editura
Alternative, Bucureºti, 1996, p.105).
Obiectivele specifice, proiectate în cadrul
parteneriatului, în raport de funcþiile generale amintite,

care au un caracter obiectiv în contextul societãþii postmoderne ºi al afirmãrii paradigmei curriculumului, vizeazã:
a) lupta împotriva eºecului ºcolar prin mobilizarea
celor trei actori ai educaþiei, în regim de solidaritate
ºi cooperare permanentã;
b) mobilizarea tuturor resurselor, special pentru perfecþionarea corelaþiei pedagogice profesor-elev ºi
valorificarea sa în contextul instruirii formale ºi
nonformale;
c) implicarea pedagogicã a familiei în procesul de
cunoaºtere socialã ºi psihologicã a elevilor în
perspectiva individualizãrii activitãþii de instruire
în mediul ºcolar ºi extraºcolar;
d) organizarea cadrului normativ care reglementeazã
parteneriatul profesori-elevi-pãrinþi, în cadrul
clasei, ºcolii ºi al comunitãþii educaþionale locale.
Structurile parteneriatului corespund funcþiilor
generale ºi obiectivelor specifice. Sînt proiectate în
consecinþã la nivel de sistem ºi de organizaþie ºcolarã, în
forme diversificate: consilii consultative, cabinete de
consiliere, programe în cadrul comunitãþii locale,
programe de stimulare a reuºitei ºcolare ºi de prevenire a
eºecului ºcolar, proiecte cu scop de orientare ºcolarã,
profesionalã ºi socialã etc.
Tipologia parteneriatului profesori-elevi-pãrinþi
poate fi identificatã în interiorul clasificãrilor propuse în
literatura de specialitate. Implicã raportarea la trei criterii
complementare: a) domeniul vizat  parteneriat de
asistenþã pedagogicã, psihologicã ºi socialã; b) sfera
de acþiune  parteneriat intern (la nivelul ºcolii);
parteneriat extern (la nivel extraºcolar); c) modalitatea
de funcþionare  parteneriat de colaborare (internã ºi
externã)  vezi Dictionnaire encyclopedique de
leducation et de la formation, Editions Nathan, Paris,
1998, p.750, Sorin Cristea, Dicþionar de pedagogie, Litera
Educaþional, Chiºinãu, 2002.
Conþinutul activitãþilor la nivelul acestui tip de
parteneriat sînt realizabile în cadrul unor circuite
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specifice, dezvoltate în funcþie de particularitãþile celor
trei actori ai educaþiei. Un prim circuit, cel al corelaþiei
pedagogice profesor-elevi, implicã valorificarea tuturor
informaþiilor primite de la familie, necesare pentru
individualizarea instruirii; un al doilea circuit, cel al relaþiei
profesor-pãrinþi, implicã acþiuni de consiliere în probleme
referitoare la: cunoaºterea elevilor în mediul extraºcolar,
igiena învãþãrii, motivarea socialã a educaþiei,
managementul timpului; un al treilea circuit, cel al relaþiei
pãrinte-elev, implicã transformarea influenþelor
pedagogice informale în acþiuni pedagogice nonformale,
complementare cu cele formale (ºcolare).
Metodologia activitãþilor în cadrul acestui tip de
parteneriat implicã perfecþionarea strategiei de
comunicare în condiþiile existenþei sau construirii unui
context socio-pedagogic deschis, care permite
instaurarea progresivã a unui climat de cooperare ºi
încredere reciprocã. Strategia comunicãrii este
dezvoltatã pe fondul exercitãrii rolului profesorului de
consilier, asumat în situaþia în care are de primit, dar ºi
de oferit în acelaºi timp. Metodele integrate în cadrul
unei astfel de strategii sînt: interviul, dar ºi conversaþia
euristicã, studiul de caz, dar ºi demonstraþia
problematizatã, chestionarul aplicat global sau
individual, dar ºi tehnicile tipice în condiþii de focus-grup
(cu conversaþii ºi dezbateri pe o temã determinatã (vezi

Childhood Potection Program, DPC-EU/Phare,
Bucureºti, 1997).
Perfecþionarea parteneriatului profesori-elevipãrinþi este realizabilã permanent în contextul relaþiei
complexe dintre familie ºi ºcoalã, ºcoalã ºi familie,
studiatã în mod special în revistele de specialitate. Sînt
supuse dezbaterii, probleme referitoare la: plasarea
elevului în centrul sistemului ºi al procesului de
învãþãmînt; utilizarea optimã a timpului ºcolar ºi
extraºcolar, cu implcarea unor echipe pedagogice ºi
comunicarea periodicã a rezultatelor; organizarea ºcolii
ºi a clasei, dar ºi a spaþiului extraºcolar (familial,
comunitar), pentru valorificarea optimã a ritmului de
muncã al elevilor; diversificarea metodelor ºi a tehnicilor
de învãþare în regim de instruire formalã, dar ºi
nonformalã.
În principal, este necesarã elaborarea unor proiecte
care asigurã articularea acþiunilor ºcolare cu cele
extraºcolare, deschise spre educaþia permanentã. Cu un
demers fondat pe parteneriat care va susþine coerenþa
rolurilor angajate de profesori, elevi ºi pãrinþi. Cu o
misiune specialã acordatã asociaþiilor de pãrinþi,
remarcabile prin forþa lor pedagogicã extinsã în timp ºi
spaþiu, complementarã cu cea reuzultatã din corelaþia
profesor-elevi, dezvoltatã ºcolar, dar ºi extraºcolar (vezi
La Famille et lEcole, Cahier nr.1/15.12.1990 p.9).

Summary
The current issue of the magazine is dedicated to the educational partnership which can and must improve
the quality of education.
The term partnership is a relatively new term in our educational context: the partnership between the
teacher-student-parent would democratize the educational process, would increase the chances for the
student to develop and manifest himself/herself.
The promotion of the partnership in our educational system does completely fall under the reforms
efforts in education in the Republic of Moldova.
In this issue we have tried to approach this complex issue from the following perspective:
- Is the partnership between the teacher-student-parent an imperative of our time or not?
- A pragmatic psycho-pedagogic vision of the partnership between the teacher-student- parent;
- The Partnership between the teacher-student-parent in the development of research competences
through projects and portfolio;
- The Advantages of Collaborative and Cooperative Learning;
- Argued opinions vis-à-vis the partnership, shared individually by a parent, a student, and a teacher.
Also, we have dedicated muck space to our hot issues for teachers.
The principles of post-modern education; Developing teenagers motivation for learning; Authentic
Evaluation; The Subjective factors of Evaluation; The life-long professional development of the teachers
within the school; Education in the family; Ways of developing creativity during the Romanian Language
and Literature classes; Research activity within the history classes, 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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