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Argument

Nadia CRISTEA

Conform aspiraþiilor umane, educaþia urmeazã sã
acopere necesitatea dezvoltãrii societãþii sub toate
aspectele: politic, social, economic ºi cultural. Ne asumãm
prea mult?
Dacã la prima vedere pare a fi o exagerare, o analizã
mai atentã ne-ar demonstra cît de des este invocatã
educaþia. Atunci cînd cineva nu are capacitatea de a
respecta coerenþa cîtorva fraze, ne întrebãm dacã a fost
vreodatã la ºcoalã? Atunci cînd condiþiile de trai nu
suportã, zeci de ani, nici o îmbunãtãþire, ne întrebãm ce
pregãtire profesionalã au diriguitorii ignoranþi, medicii
incompetenþi, vînzãtorii aroganþi, taximetriºtii inculþi,
profesorii agresivi... Toate acestea ne duc cu gîndul la
educaþie, la lipsa celor ºapte ani de acasã.
Dacã omul îºi petrece timpul studiind pentru a-ºi
îmbogãþi mintea ºi inima, întreaga societate aºteaptã de
la el competenþã, calificare, dãruire, toleranþã. Ba mai mult,
este o comandã socialã de a avea profesioniºti în orice
domeniu. De aici ºi valoarea educaþiei. Educaþia ºi
instruirea trebuie plasate de jure în ierarhia prioritãþilor,
investiþiilor, politicilor, în numele viitorului.
De ce învãþãmîntul timpuriu?
Pãrerea generalã conform cãreia copilul nu înþelege
multe, nu analizeazã, nu memoreazã ºi de aceea se va
investi în el cînd va fi mai mare este total greºitã.
Psihologul B. Bloom ne aratã cã pînã la vîrsta de ºapte
ani individul valorificã 68% din potenþialul sãu intelectual.
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Cei ºapte ani parcurºi de om pe scena vieþii evocã un ciclu
natural mult prea important care poate fi comparat cu
desãvîrºirea actului creaþiunii.
De ce ºapte ani? Ni s-a oferit cifra ºapte ca un miracol
ºi o binecuvîntare, ca o posibilitate de a întregi cercul de
dupã naºtere, de a cizela sculptura, formînd personalitatea.
Familia este cea care are marea onoare ºi responsabilitate
de a complini Omul din copil. Cei ºapte ani de acasã
urmeazã sã-l plaseze printre cei ce reuºesc sã rãmînã Oameni în orice condiþie sau conjuncturã. Sã rãmînã Oameni
ºi cînd sînt domni, bogaþi sau sãraci, umiliþi sau lãudaþi,
ºlefuindu-ºi corectitudinea, onestitatea, loialitatea.
Modelele învãþãrii, ale muncii ºi vieþii se schimbã
rapid, ceea ce presupune nu doar adaptarea individului
la schimbare, ci, în egalã mãsurã, ºi stabilirea cãilor de
schimbare a modului în care sînt realizate lucrurile. În acest
context, la nivel european, deprinderile de bazã  abilitãþile
de comunicare, abilitãþile antreprenoriale, competenþele
sociale etc., sînt considerate a fi definitorii. ªi acest fapt
este debutul învãþãrii de-a lungul vieþii. De aceea, la început de mileniu trei, grãdiniþa devine poarta numãrul unu.
Cu siguranþã, o reþetã idealã care sã permitã integrarea
în societate a copiilor de vîrstã timpurie ºi preºcolarã nu
existã, nici una pentru asigurarea viitorului, dar urmeazã
sã þinem cont de:
 cît de importantã ºi necesarã este competenþa
educatorului care modeleazã copiii;
 cît de importantã ºi necesarã este mobilizarea
resurselor comunitare în sprijinirea învãþãrii
permanente;
 cît de importantã ºi necesarã este capacitatea
managerului de a asigura echilibrul dintre regimul
de funcþionare a instituþiei ºi organizarea
procesului educativ.
Prin implementarea conceptului de educaþie timpurie
vom dobîndi nu numai identitatea ºi integritatea
personalã, ci, pe viitor, ºi pe cea socialã, economicã,
politicã ºi culturalã.
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ªapte-ani-de-acasofia
Pinocchio încã nu are cei ºapte ani de acasã. De aceea
are un nas cît toate zilele ºi pe umeri  un bostan plin cu
talaº. Degeaba investeºte sãrmanul taicã Geppetto în
Abecedarul schimbat pe biletul de intrare la Teatrul de
miniaturi, degeaba îºi toceºte Greierele-vorbitor
sforãitoarele sentinþe pedagogice ºi pasde ZînaAlbastrã care þine cu tot dinadinsul sã lecuiascã pãpuºa
de lemn de boala minciunilor care lungesc mãrimea
nasului!
Pînã nu-ºi seamãnã bietul nostru Pinocchio, momit
de Vulpea-cea-ªchioapã ºi Motanul Orb, cei cinci galbeni
din care vor creºte de cinci sute de ori mai mulþi, în Cîmpia
Minunilor din Þara Proºtilor; pînã nu cunoaºte Pinocchio
ºi drama Mãgãruºului urecheat, mai nimerind ºi în burta
Rechinului înspãimîntãtor (aproape ca în biblica Balenã
a lui Iona) nu se întîmplã minunea cea mare prin care naiva
pãpuºã se transformã, spre bucuria lui Geppetto,
numaidecît într-un bãiat cuminte, priceput ºi sãritor la
nevoie, aºa cum observã ºi bãtrînul meºter-cioplitor:
Pentru cã atunci cînd copiii rãi devin buni, ei capãtã o
nouã înfãþiºare, chiar ºi pentru rudele lor!.
Fascinanta metamorfozã din basmul italian
generalizeazã, în fond, un mugure de caracter, o experienþã
de consacrare a aventurii ontologice, un tip problematic
al copilãriei umane, rezolvat cu mijloacele basmului:
Prîslea cel Voinic ºi merele de aur de Petre Ispirescu,
Cenuºotcã de Ovidiu Drimba sau Nicã a lui ªtefan a
Petrei din Amintiri din copilãrie de Ion Creangã, Alice
în Þara Minunilor sau Mary Poppins  sînt tot atîtea
ipostaze realist-mitologice ale fiinþei în devenire. Din
ideea de mai mic, noteazã George Cãlinescu în Estetica
basmului, a rezultat ºi aceea de voinic, mic de stat,
microscopic chiar. Voinicia, rezidînd mai ales în inteligenþã,
implicã o concentraþie fizicã, hieroglificã, bineînþeles, ce
n-are nimic de-a face cu monstruozitãþile naturii. Copilul
ca neghina, ca bobul de mazãre, cît o ºchioapã, cît un
deget, intrînd în animale, speriind pe toþi, le petit Poucet,
în fine, are o circulaþie universalã (2, p. 197).

Ion HADÂRCÃ
scriitor

Reþinem aceastã generalizare judicioasã fãrã a intra
în domeniile demonstraþiilor de exhaustivitate. Ceea ce
ne intereseazã pe noi în aceastã încercare de desluºire a
parametrilor subiectului abordat este:
1. Ideea existenþei apriorice a unui cîmp aparte al
pedagogiei populare, intuitiv palpat ºi genial
exprimat în pilde, snoave, proverbe ºi basme.
2. Ideea delimitãrii acestui cîmp imaginar, decupat din
haosmosul întîmplãrilor de basm ºi transformat,
prin sintagma celor ºapte ani de acasã, într-un
principiu doctrinar, al unei noi ºi distincte
concepþii gnostice, paideice ºi filozofice.
Necesitatea abordãrii acestui nou concept de ceiºapte-ani-de-acasofie este cu atît mai îndreptãþitã prin
abordarea unor surse nu doar folclorice-paremiologice,
dar ºi teosofice, ale Filocaliei Sfinþilor Pãrinþi, sau de
istorie literarã, a Învãþãturilor lui Neagoe Basarab cãtre
fiul sãu Theodosie (sec. XVI) sau a Divanului lui Dimitrie
Cantemir (sec. XVII). Spre exemplu, cît de înþelepte (ºi de
actuale!) sînt îndemnurile frãmîntatului pãrinte Neagoe
cãtre urmaºii sãi: Care sînt fiii noºtri cei de la inimã ºi
iubiþi? Sînt fiii pe care i-am fãcut în pãcate. Dar fiii noºtri
cei neiubiþi, ce sînt ºi ei de la inima noastrã, care sînt?
Aceºtia sînt lacrimile ce curg, cãci, cum sînt fiii noºtri cei
dragi (...) de la inima noastrã, aºa ºi lacrimile ies din inima
noastrã, ºi ele sînt fiii noºtri cei de mîntuire. Iar dacã ne
spurcãm trupul ºi ne întinãm sufletul, din mila lui
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Dumnezeu prin ele sã descopere apa vie, ca sã ne curãþãm
trupul ºi sã spãlãm sufletul nostru, cãci lacrimile sînt
aripile pocãinþei, ºi nu numai aripi, ci ºi mamã, ºi chiar fiicã
(3, p. 355). Accentuãm, aici, cã întreg mesajul
Învãþãturilor... lui Neagoe Basarab, marcat de poveþe
evanghelice, de necesitatea primenirii sufleteºti ºi
trupeºti încã din botez ºi pruncie, se înscrie perfect în
paradigma noastrã.
***
Într-o suitã de arabescuri pedagogice despre ce ar
trebui sã ºtie ºi sã-i spunã Geppetto nepreþuitului sãu
odor se constituie eseul psihopedagogic al Lucianei
Marinangeli De vorbã cu Pinocchio (9) succedat de un
decalog protector al Copilului ecologic. Observaþii,
comentarii, sfaturi utile, jocuri ºi texte coroboreazã în mod
creator pentru a repovesti dintr-un unghi paideic celebrul
basm al lui Carlo Collodi despre peripeþiile lui Pinocchio
într-o lume, iatã, mereu bulversatã de invazia copiilor. Mai
nou, existã, ce-i drept într-o formulã ludicã, ºi tentativa
elaborãrii unei ºtiinþe autonome, invers poziþionate faþã
de teoria adulþilor (a se vedea, cu titlu de curiozitate,
pamfletul pentru copii al scriitorului odesit G.Oster
Tatamamalogia ºi educarea adulþilor (4). Dar sã
revenim la preceptele destinate micuþului Pinocchio. Sã
comunicãm cu copilul înainte de a se naºte, Sã
vorbim cu Pinocchio în primele zile, Docilitatea
absolutã faþã de copil este o eroare, Muzica drept
unul din principalele mijloace de tratare, Afecþiunea
ca necesitate fundamentalã sau Principiul educaþiei
inteligent vorbitoare sînt doar cîteva din tezele acestui
manual util de Pinocchi-etate.
Vom reproduce doar cîteva comentarii din paginile
acestui manual pentru a ne recunoaºte în inerþiile cu
pretenþii didacticiste pe care adeseori le aplicãm fãrã a
le conºtientiza cîtuºi de puþin impactul imprevizibil. Spre
exemplu, comenzile în serie: ascultã!, taci!, nu

miºca!, fã cum fac toþi! au, mai curînd, menirea de a
cultiva inerþia, handicapul ºi retardarea decît cuminþenia
ºi ascultarea. Cu toate acestea, sugerarea ºi impunerea
cadrului limitativ sînt necesare creºterii: Nu se ºtie
bine de ce în dezvoltarea normalã a unui copil experienþa
neplãcutului este tot atît de importantã ca ºi cea a plãcutului. Zîna-Albastrã nu l-a scutit de severitate pe
Pinocchio, lãsîndu-l sã stea afarã la uºã toatã noaptea
pentru cã nu se purtase bine (9, p. 17). Sau, un alt
exemplu care se referã la obligaþia celor apropiaþi sã
suporte toate cererile ºi capriciile fratelui avantajat,
capricii ce îi aduc acestuia din urmã un prejudiciu
extrem de grav  pe lîngã marea nedreptate pe care o
fac fraþilor sãi  pentru cã îl fac sã piardã simþul limitelor
ºi al realitãþii, care este fãcutã ºi din obstacole ºi din
efort, din amînãri ºi din despãrþiri care urmeazã dupã
fiecare nouã etapã. Bucuria ºi durerea lucreazã
împreunã la formarea psihicului, ele sînt realitatea vieþii,
albã ºi neagrã în acelaºi timp (9, p. 17).
O altã realitate este manifestarea corectã a atitudinii
(raþiunii) pãrinteºti: Un Eu puternic se construieºte
plecînd de la raþiunea pãrinþilor: ei au de ales între a-l
considera pe fiul lor ca pe o biatã fiinþã slabã ºi neputincioasã ºi a-l privi nu cum le apare lor acum, adicã plin
de defecte, de neînþeles, nehotãrît, ci în potenþialitatea
sa pozitivã; sã-l priveascã întotdeauna ca pe un copil
foarte frumos, curajos, bun, senin; el va percepe aceastã
privire cu antenele sale care nu sînt deloc departe de
pieptul nostru ºi va deveni ceea ce ne imaginasem noi
pentru el (...). E de ajuns sã ne gîndim cã el nu e unul, ci
doi, unul e acel copil, acel bãiat pe care îl vedem, iar
celãlalt Fiinþa misterioasã dinãuntrul lui, care noaptea îl
þine în viaþã în timp ce el doarme, efectuînd mii de procese
extrem de complicate fãrã sã greºeascã vreodatã, Fiinþa
micã cît un deget, cît sãmînþa de muºtar de care vorbeºte
Evanghelistul ºi care sãlãºluieºte în strãfundul inimii
noastre.
În sfîrºit, o a treia exigenþã pedagogicã þine de evitarea
mesajului dublu, nepotrivirea dintre mesajul verbal ºi cel
neverbal, manifestat printr-un zîmbet ironic, tonalitate
batjocoritoare sau voce asprã în disonanþã cu acceptul
situaþiei. Astfel, ne spune autoarea, limbajul pe care îl
folosim faþã de copil trebuie sã fie întotdeauna coerent:
mînie pe dinãuntru, mînie ºi în afarã, dragoste pe
dinãuntru, dragoste ºi în afarã, pentru ca nu-ul tãu sã fie
nu ºi da-ul tãu sã fie da (subl.n.) (9, p. 68).
Un Pinocchio modern, secundat în creºtere de învãþãturile lui Montaigne ºi de metoda Gestalt-ului freudian,
se profileazã, în fine, din aceste lecturi necesare. Rigorile
spaþiului limitat ne fac sã pomenim doar în treacãt alte
douã surse de lecturã consistentã care ne-o oferã cãrþile
ilustrului filozof contemporan, spaniolul Fernando
Savater: Etica pentru fiul meu Amador ºi Curajul de a
educa.

ªAPTE-ANI-DE-ACASOFIA
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***
Constat cu bucurie privilegiul de a avea în patrimoniul
nostru cultural douã desfãºurãri clasice ale noþiunii celor
ºapte ani de acasã în Amintiri din copilãrie a dascãlului
Ion Creangã ºi în Hronicul ºi cîntecul vîrstelor, romanul
copilãriei poetului-filozof Lucian Blaga, în temei, douã
mãrturisiri neaoºe ale devenirii lui Prîslea-Pinocchio cel
nãtãfleþ.
Nicãieri în altã parte nu veþi întîlni o mai autenticã
relatare a ataºãrii prunciei de miracolul graiului-detaºãrii
de muþenie ca în Hronicul ºi cîntecul vîrstelor lui Lucian
Blaga: N-am putut niciodatã sã-mi lãmuresc suficient de
convingãtor pentru mine însumi strania mea detaºare de
logos în cei dintîi patru ani ai copilãriei. Cu atît mai puþin
acel sentiment de ruºinare ce m-a copleºit cînd, constrîns
de împrejurãri ºi de strãduinþele ce nu mã cruþau ale
Mamei, am ridicat mîna peste ochi ca sã-mi iau în folosinþã
cuvintele. Cuvintele îmi erau ºtiute toate, dar în mijlocul
lor eram încercat de sfieli, ca ºi cum m-aº fi împotrivit sã
iau în primire chiar pãcatul originar al neamului omenesc
(11, p. 5).
Sau murmurul de balsam al Ozanei vorbitoare ce se
citeºte în oglinda Amintirilor... crengiene: Nu ºtiu alþii
cum sînt, dar eu, cînd mã gîndesc la locul naºterii mele, la
casa pãrinteascã din Humuleºti, la stîlpul hornului unde
lega mama o ºfarã cu motocei la capãt, de crãpau mîþele
jucîndu-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care
mã þineam cînd începusem a merge copãcel, la cuptiorul
pe care mã ascundeam cînd ne jucam noi, bãieþii, de-a
mijoarca, ºi la alte jocuri ºi jucãrii pline de hazul ºi farmecul
copilãresc, parcã-mi saltã ºi acum inima de bucurie!. ªi,
Doamne, frumos era pe atunci, cãci ºi pãrinþii, ºi fraþii, ºi
surorile îmi erau sãnãtoºi, ºi casa ni era îndestulatã, ºi
copiii ºi copilele megieºilor erau de-a pururea în petrecere
cu noi, ºi toate îmi mergeau dupã plac, fãrã leac de
supãrare, de parcã era toatã lumea a mea (10, p. 147). Ca
într-un strop de rouã întrezãrim în lumina acestui fragment
întregul univers domestic care asigurã desfãºurarea
preaplinului sufletesc al copilãriei ºi chiar a efectului
benefic asupra celui ce a depus poate cea mai vibrantã
mãrturie artisticã despre roadele de aur ale vlãstarului
rãsãrit ºi lãstãrit sub razele paterne ale tuturor celor ºapte
ani de acasã!
***
Dupã aceste inserþii bibliologice, e timpul sã ne
întrebãm: Ce înseamnã la o adicã a avea cei ºapte ani de
acasã? Din pãcate, deºi noþiunea este destul de rãspînditã
ºi utilizatã în circumstanþe comune, majoritatea
dicþionarelor explicative ocolesc descifrarea expresiei.
Nici redutabilul Stelian Dumistrãcel în foarte motivatul
sãu Dicþionar de expresii româneºti (Ed. Institutul
European, Iaºi, 2001) nu-i acordã careva atenþie. Abia
marele DLR (6) încearcã o catalogare sumarã la categoria
numeralului (*expr. a (nu) avea cei ºapte ani de acasã =

a (nu) fi bine educat în copilãrie), explicaþie preluatã ºi
de noul DEXI (7).
Vom risca pe cont propriu o descifrare nuanþatã. A nu
avea cei ºapte ani de acasã este o expresie-cheie care
face parte din categoria expresiilor etno-lingvistice
fundamentale, elaborate nativ de filozofia, etica ºi
pedagogia poporului nostru. Transgresarea inconºtientului colectiv ºi revendicarea arhetipului primordial,
despre care scria Mircea Eliade, sînt alte douã dimensiuni,
metafizice, ale expresiei în cauzã. Idiomul pare a proveni
din timpuri imemorabile, cînd opþiunea ºcolii era mai mult
decît precarã ºi saltul infantului, educat în universul
vetrei, casei ºi gintei natale, se fãcea direct ºi firesc în
tumultul vieþii, în efortul muncii premature, filozofia celor
ºapte ani de acasã lucrînd în direcþia asumãrii
responsabilitãþilor, a pregãtirii pentru înfruntarea greului,
pentru cîºtigarea bucãþelei de pîine ºi a dobîndirii unui
rost sub soare. Preceptele creºtine pare-se i-au imprimat
conotaþii noi, cu distincte angajamente morale, teosofice
(în subsidiar, pot fi citite exultarea cifrei divine, în opoziþie
cu maleficul ºase ºi ecourile epifanice ale respectului
Sfintei Familii). Expresiile aºa mai vii de acasã, a nu-i fi
boii acasã, a fi în ºapte luni, a spori cît ºapte sau
înþeleptul învîrteºte de ºepte ori limba în gurã înainte
de a vorbi (vezi I. Zanne) au tangenþe nu doar
numerologice.
Implicit, a avea cei ºapte ani înseamnã a-þi ºti lungimea
nasului (pãzea, Pinocchio!) ºi a ºti ce sã faci cu propriile
mîini (evident, a nu atenta la bunul strãin), a-þi fixa bine
blazonul originar, adicã a ºti de unde vii ºi ce nume porþi,
a nu fi terche-berchea sau gurã-cascã, a da bunã ziua ºi
a nu fluiera în bisericã, a nu ciorti ºi a nu umbla cu mîþa în
sac, a-þi menþine igiena corporalã ºi vestimentarã, a-þi
asuma, în definitiv, condiþia omului de omenie.
Cei ºapte ani de acasã însumeazã, prin urmare:
 capitalul iniþial de inteligenþã, cumsecãdenie,
omenie, tact ºi virtuþi de navigare prin recifurile
vieþii;
 proiecþie astralã în abisul existenþial;
 punct convergent al cutumelor generaþioniste, al
convenþionalului etic ºi al predeterminãrii coeficienþilor de inteligenþã;
 loc iniþiatic, leagãn paradisiac de captare a
primordiilor puse în acord cu natura, divinitatea
ºi cu propria fire;
 lecþie definitorie (stãpînitã sau ratatã) de însuºire
a codului comportamental ºi spiritual.
Totodatã, termen-limitã a duratei formative ºi un cec
în alb, un prim atestat de convieþuire socialã, antemergãtor ºi predictibil tuturor celorlalte atestate ce vor urma.
S-ar pãrea sã fie la mijloc ºi simpla enumerare a încrestãturilor de rãboj pe uºorul casei pãrinteºti (a i se uita cuiva
rãbojul însemnînd a i se uita numãrul anilor) a vîrstei
copleºului înainte de prima fisurã existenþialã, înainte de
dureroasa înstrãinare de cei dragi pentru alte ucenicii.
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Prin ricoºeu, se subînþelege cã a nu avea cei ºapte
ani de acasã implicã riscul unui abandon neantizant, a
unei poziþionãri catastrofice faþã de mediul care iniþial te
examineazã ºi te taxeazã minuþios, acceptîndu-te sau
ignorîndu-te simptomatic.
Ceva din codul bunelor maniere, elaborat în modernitate, ºi ceva din regula bunului-simþ armonizeazã în
idiomatica celor ºapte ani cu cele zece porunci creºtine,
din care ar deriva implicit, odatã cu moºtenirea iubirii pentru
aproapele tãu, pentru pãrinþi, strãmoºi, surori ºi fraþi, iubire
care cimenteazã respectul pentru valorile creºtine, pentru
valorile cãminului familial ºi pentru asigurarea unei
continuitãþi ascendente întru proslãvirea neamului.
Oricum, într-un ritm tot mai vertiginos al tendinþelor
globalizatoare, interºantajabile de valori ºi coduri, în
aceeaºi mãsurã denivelatoare ºi depersonalizante, este
bine sã-þi pãstrezi totuºi actul de identitate, sentimentul
distinct al unui acasã inconfundabil, care-þi sporeºte
ºansele de evaluare la bursa mondialã a valorilor.
Mai nou, diligenþele accelerate ale secolului XXI impun
alte prioritãþi (însuºirea computerului înaintea abecedarului,
explicarea diferenþelor de sex etc.) ºi comprimarea
termenilor de consolidare a bazei comportamentale vitale!
ªase, patru ºi chiar trei ani sînt termeni explorabili ai aºanumitului curriculum preºcolar difuz, în situaþia cînd testele
pediatrice de ultimã orã, intuite de unele mame în toate
timpurile ºi azi confirmate roentghenologic, reclamã
necesitatea comunicãrii cu fãtul ºi formãrii anumitor reacþii,
deprinderi, aptitudini încã din perioada prenatalã!
În mod paradoxal, nãstruºnicul de Pinocchio iese cã
se ciopleºte pe sine încã din scoarþa buturugii, iar alegerea
deliberatã a vocaþiei (teatrul de pãpuºi înaintea pragului
ºcolar) este opþiunea precisã, conformã noilor standarde
pedagogice, în care predominã individualul, relevarea
ineditului existenþial ºi nu colectivul, nu monotonia
unificatoare a ºabloanelor educaþionale din manualele
preºcolare ºi grãdiniþele supraaglomerate! La fel, parese ni se oferã prilejul de a constata cã ºi aici, în arhicunoscuta ºi puþin studiata formulã a pedagogiei
populare cristalizatã în cei ºapte ani de acasã, de fapt,
geniul popular a anticipat pericolul uniformizãrii, pledînd
explicit pentru individualizarea pregãtirii lui Pinocchio în
mediul de acasã!
Semnalãm, în acest context, ºi un punct de vedere
radical înnoitor al niþel patriarhalului idiom paideic, punct
de vedere formulat de neîmpãcatul Geppetto al pãpuºilor
noastre care este maestrul Spiridon Vangheli. Constatînd
decalajul vechilor programe ºi al noilor realitãþi, scriitorul
se (ne) întreabã: ...tindem spre o economie de piaþã ºi, în
acelaºi timp, parcã ne-am ruºina sã pregãtim copiii pentru
o astfel de piaþã?. ªi în continuare: De ce n-ar avea copiii
posibilitatea sã deschidã mici întreprinderi proprii, da, chiar
cu aparate de casã ºi declaraþii de venit? Poate trebuie
introdus un mic capitol în Codul Fiscal care s-ar referi la
impozitarea viitoarelor întreprinderi ºcolare (evident, pînã

la o anumitã cifrã de afaceri). Oare nu este mai bine sã ne
creºtem contribuabilii de mici? (Deci, pînã la urmã, un
Pinocchio  stãpîn al Teatrului de miniaturi! n.n.)... ªi
ultima. Dacã ºi în 2024 o sã ne vedem copiii ºi nepoþii stînd
unii pe malul Prutului, alþii pe malul Nistrului cu mîinile
þinute streaºinã la frunte ºi cu privirea þintuitã în zare în
aºteptarea investitorilor (întreprinzãtorilor) strãini, iar
statisticile vor arãta cã din nou sîntem ultimii în Europa,
sã nu ne grãbim sã-i învinuim, dar sã ne întrebãm ce am
întreprins noi în 2007 pentru a le schimba destinul?.
Binevenitã întrebare, ilustratã ºi printr-un exemplu judicios,
pe mãsura talentului unui scriitor înþelept, permanent
meditînd la viitorul copiilor ºi nepoþilor noºtri.
Aºadar, într-o lume turbulentã, tot mai polarizatã ºi
dezaxatã, sîntem martorii revigorãrii unui concept într-o
deplinã desfãºurare sau doar statiºtii unor inerþii
anacronice ºi vetuste? Capacitatea discernerii binelui de
rãu, a înãbuºirii pornirilor atavice ºi cultivãrii virtuþilor
deosebite se poate realiza doar printr-un mediu stabil ºi
coerent, pe care îl poate oferi doar atmosfera de familie,
cadrul autoritar al grãdinii migãlos cultivate, în care
sporeºte rãsadul, în care se mîngîie ºi se iartã ºi din care
se stîrpeºte buruiana cea rea. Polonezul Leszek
Kolakowski, într-un breviar minim al conceptelor etice
întreprinde o tentativã de restituire a înseºi virtuþilor
cuvîntului virtute. Zice corect un vechi proverb cã nu
poþi învãþa sã înoþi fãrã a intra în apã; un copil care trebuie
sã înveþe a se folosi de furculiþã ºi cuþit dintr-un manual,
cu o mulþime de grafice arãtînd unghiul de îndoire al
fiecãrui deget, s-ar plictisi imediat. E la fel de valabil ºi
pentru manualele de virtute, care nu prea sînt de folos
dacã nu vedem virtuþile aplicate în viaþã. Cînd mor
virtuþile, moare societatea umanã ºi nici un manual nu
poate face nimic. Preotul care citeazã Evanghelia, dar care
alteori în faþa enoriaºilor lanseazã blesteme pline de urã,
distruge virtuþile evanghelice, în loc sã le înveþe, la fel
finanþistul bogat care tunã contra lãcomiei omeneºti.
Deci, nu ne vom alege cu mare lucru din lectura
manualelor, ci, dimpotrivã, vom lua mult mai mult din viaþa
dusã între oameni care practicã virtuþile, cu toate cã rareori
virtuþile se gãsesc prezente toate laolaltã.
Anume aceastã întrebare  dacã virtuþile pot fi
practicate toate laolaltã  a fost deseori pusã de stoici.
Ei ziceau cã recompensa pentru virtute era virtutea însãºi:
adicã recompensa omului drept era tocmai faptul cã el e
drept ºi nu trebuia practicatã virtutea justiþiei din nici un
alt motiv; doar în acest caz virtutea era într-adevãr
virtute. ªi în continuarea acestor idei pînã la dejucarea
manifestãrilor paradoxal-absolutizate ale virtuþilor se
accentueazã: s-a observat de mai multe ori cã virtuþile
practicate ºi proclamate în mod absolut ºi riguros devin
rapid insuportabile sau dãunãtoare atît pentru persoana
virtuoasã, cît ºi pentru celelalte din jurul ei. Curajul poate
degenera în bravadã prosteascã ºi aventuroasã; justiþia
practicatã rigid, fãrã a se þine cont de complexitãþile vieþii
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conºtiinþa simetriei absolute a coloanei numerologice
de înãlþare spre infinit.
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ºi de circumstanþele atenuante ale multor dintre
contravenþiile noastre, se poate transforma în cruzime ºi
într-un paravan pentru aerul superior complãcut al
justului; sinceritatea poate deveni o formã de brutalitate
ºi de indiferenþã faþã de neplãcerile ºi suferinþele
aproapelui; pînã ºi inteligenþa se poate transforma într-un
procedeu de evadare din viaþã ºi din inevitabilele ei
conflicte; iar lãudabilul principiu de a nu supãra pe nimeni
poate deveni pretextul pentru o indulgenþã nelimitatã faþã
de rãu (11). Probabil, îl vom recunoaºte în aceste profiluri
caracterologice pe promiþãtorul nostru Pinocchio ramolit
ºi chel, depãºit de problemele vieþii ºi încremenit într-o
singurã idee, spre dezamãgirea celor ºapte ani de acasã,
care dintr-un orgoliu exacerbat ºi dintr-o lipsã de spirit
autocritic ºi-a compromis marele proiect existenþial. Or,
cum spune poetul George Coºbuc:
Multe bunuri are omul,
Dar virtutea cea mai mare
E sã nu se þie mîndru
Cu virtuþile ce are.
***
Treptat, dezghiocînd înveliºurile unei sintagme, am
ajuns la sesizarea dimensiunilor unui concept: ºapte-anide-acasofia. În faþa imperativelor stringente ale
redimensionãrii practicilor educaþionale acest concept
respinge acasofistica gratuitã, la fel ca ºi spaþiul
ºapteanesteziei confortabile a conºtiinþei confruntate cu
dilemele realitãþii. Deoarece cãderea în infantilism ºi
încremenirea în proiect pot sucomba într-o ºapte anihidezaxare monstruoasã, lipsitã de careva deprinderi
elementare de a trãi între oameni ºi de un scop strategic
demn de a fi urmat, e cazul sã ne amintim în final ºi de acel
gnomic-usturãtor a nu ºti ºepte care ne ºopteºte la
ureche voinþa refacerii fluxului neîntrerupt al memoriei ºi
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Învãþãmîntul timpuriu. Realizãri ºi probleme
Interviu cu Valendina LUNGU, managerul ªcolii-grãdiniþã nr. 152 din mun. Chiºinãu, ºi Liviu DASCÃL,
directorul ªcolii Medii de Culturã Generalã Waldorf (cu grupe de grãdiniþã)
1. Ce mediu ar trebui
sã construim pentru
individualizarea ºi
diferenþierea procesului de învãþãmînt în
grãdiniþe?

Valentina Lungu: Resimþim lipsa unor lucruri sau persoane importante doar atunci
cînd acestea dispar. Astfel s-a întîmplat ºi cu pedagogii din veriga preºcolarã. Este dificil
sã gãseºti un educator de un înalt profesionalism ºi cu o puternicã dorinþã de muncã
atunci cînd nu are susþinere financiarã, în special în localitãþile rurale. La o asemenea
stare de lucruri s-a referit ºi dna Viorelia Moldovan-Bãtrînac, viceministru al Educaþiei ºi
Tineretului, în cadrul Conferinþei de lansare a Proiectului Educaþie pentru Toþi,
menþionînd cã în celelalte domenii mai pot fi obþinute proiecte, granturi, iar în învãþãmîntul
preºcolar acest lucru se întîmplã rar. Or, tocmai lui ar trebui sã i se acorde prioritate.
Indiferent de localitate ºi vîrstã, mediul în care se dezvoltã copilul, intelectual ºi fizic,
trebuie sã fie unul securizant ºi stimulativ. Or, mediul are un impact puternic asupra
dezvoltãrii copilului: la aceastã vîrstã el reproduce ceea ce aude ºi vede, imitînd totul,
inclusiv comportamentul, limbajul etc. Dacã i se va vorbi frumos, respectuos ºi explicit,
atunci ºi el se va comporta la fel. Evident, respectivele valori urmeazã a fi promovate sau,
mai exact, implantate în familie. În cazul cînd în grãdiniþã se propagã unele valori, iar acasã
sînt tolerate altele, diametral opuse, copilul este debusolat. El se confruntã cu standarde
duble ºi începe sã se comporte neadecvat, munca pedagogului în situaþia datã asemãnînduse cu cea a meºterului Manole: ceea ce zidea ziua se surpa noaptea. Viceversa acest
fenomen se întîmplã mai rar, influenþa familiei asupra copilului fiind mult mai mare. De aici
ºi necesitatea creãrii unui parteneriat cu familia, a unui mediu prielnic copilului. Pedagogul
trebuie sã-i asigure o ambianþã care l-ar stimula sã descopere, l-ar antrena în diverse forme
de activitate: individual, în perechi sau în grup (dacã se organizeazã pe centre). Aceastã
modalitate oferã posibilitãþi reale de individualizare a procesului de instruire. Numãrul
centrelor poate varia în funcþie de obiectivele pe care ºi le-a formulat pedagogul, de tema
abordatã. Se va þine cont, bineînþeles, de faptul cã nu toþi copiii au acelaºi tempou de
lucru, cã au temperamente ºi niveluri de dezvoltare diferite. Educatorul va lua în seamã
toate aceste aspecte, organizînd procesul de învãþare atît individualizat, cît ºi diferenþiat.
Un alt factor ce contribuie la sporirea calitãþii educaþiei este ºi numãrul de copii în
sala de grupã. Dat fiind un numãr mare de copiii, educatorul, de cele mai multe ori, nu
reuºeºte sã le acorde atenþia necesarã tuturor ºi recurge la forme de lucru frontale. În
acest caz, ne pot veni în ajutor pãrinþii. Prezenþa lor în sala de grupã le permite sã-ºi
revizuiascã atitudinea faþã de propriul copil, deoarece îl vãd într-un alt mediu, observã
cum acesta relaþioneazã cu semenii, dar ºi prestaþia educatorului, modul cum îl trateazã
pe copil. În felul acesta, ei pot aprecia mult mai bine munca dificilã a pedagogului. Din
partea educatorului se cere însã competenþã, respect faþã de pãrinþi, copii ºi colegi; sînt
indispensabile cunoaºterea curriculumului, planificarea chibzuitã de lungã ºi scurtã
duratã, ceea ce îl va ajuta sã ofere servicii de calitate.
Liviu Dascãl: Aº vrea sã precizez cã în noul Curriculum preºcolar se foloseºte
noþiunea de educaþie timpurie ºi nu învãþãmînt, iar în cadrul pedagogiei Waldorf prin
învãþãmînt timpuriu nicidecum nu înþelegem ºcolarizarea micuþilor de pînã la 7 ani (adicã
învãþarea scrisului, cititului, socotitului, considerate sarcini nemijlocite ale instituþiilor
ºcolare ºi nu ale grãdiniþelor). Scopul grãdiniþelor este dezvoltarea sãnãtoasã a copilului
în aspect fizic ºi sufletesc-spiritual (educaþia corectã a voinþei ca element sufletesc).
Mediul favorabil pentru individualizarea ºi diferenþierea procesului educativ în
grãdiniþã, în viziunea pedagogiei Waldorf, include mai multe componente: culoarea rozã
matã a încãperii, lumina caldã a becurilor electrice (nu cea rece a becurilor cu neon), jucãriile
simple din materiale naturale (bucãþi de lemn, conuri, castane, pãpuºi din stofe moi 
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bumbac, lînã, in etc.), ungheraºul naturii care se schimbã în fiecare zi cu elemente noi,
reflectînd respectivele schimbãri din naturã; cãsuþa pãpuºilor cu pereþi mobili din lemn
ºi stofã care pot fi folosiþi de copii în cadrul jocurilor pentru a despãrþi anumite spaþii
(magazinul, spitalul, teatrul, ºcoala etc.); mobilier polifuncþional  mese, scaune
din lemn. Accentuãm excluderea tuturor materialelor sintetice (inclusiv a jucãriilor din
plastic) în scopul dezvoltãrii corecte a simþurilor.
Elementul principal al mediului favorabil pentru educaþia timpurie sînt adulþii de alãturi:
educatorii, ajutorii de educator, pãrinþii. Pornind de la principiul de bazã: copiii de vîrstã
preºcolarã învaþã cel mai bine prin imitaþie, concluzionãm cã ei au nevoie, în persoana
educatorului ºi ajutorului de educator, de niºte modele demne de imitat prin tot ceea ce
fac, prin tot ceea ce spun. Un alt element indispensabil al mediului de grãdiniþã este
libertatea. Copiilor de azi trebuie sã le creãm condiþii cît mai prielnice pentru a putea face
o alegere liberã din mai multe variante posibile (a activitãþilor de joc, a rolurilor în cadrul
acestor activitãþi, a instrumentelor, a jucãriilor etc.), fãrã a li se impune ceva din exterior.
Ne bucurã faptul cã multe din elementele pedagogiei Waldorf ºi-au gãsit reflectare în
noul curriculum de grãdiniþã: jocul liber, ritmicitatea, rolul educatorului de îngrijitor etc.
2. Care ar fi rolul managerului în implementarea curriculumului pentru educaþia
timpurie?

L. D.: Fãrã îndoialã, rolul managerului este foarte important, fiindcã el îºi asumã
responsabilitatea, în faþa pãrinþilor ºi a organelor de stat, pentru buna funcþionare a instituþiei
preºcolare, pentru dezvoltarea sãnãtoasã a copiilor. De el depinde, în mare mãsurã, ce
curriculum ºi la ce nivel îl implementeazã instituþia datã. Legea învãþãmîntului în vigoare,
precum ºi proiectul codului educaþional, publicat ºi discutat acum doi ani, oferã cadru legal
de funcþionare în Republica Moldova pentru pedagogiile de alternativã, inclusiv pentru
pedagogia Waldorf, care are o structurã deosebitã, un curriculum aparte ºi metode aprobate
în practica internaþionalã de aproape 90 de ani, iar în Moldova  de 15 ani.
Ne bucurã faptul cã noul Curriculum pentru educaþia preºcolarã este mai aproape
de copil, strategiile didactice recomandate þin cont mai mult de specificul vîrstei ºi cadrele
didactice au mai multã libertate de acþiune. De aceea, rolul managerului se schimbã radical
comparativ cu perioada precedentã: dintr-un general (administrator), ale cãrui ordine
se executã ºi nu se discutã, acesta ar trebui sã se transforme într-un dirijor, care aude
sunetele tuturor instrumentelor, dã ritmul ºi tonalitatea orchestrei, ceea ce duce la armonie.
V. L.: În ce priveºte implementarea noului curriculum, managerului îi revine sarcina de
a urni carul din loc. Schimbãrile trebuie acceptate, or, nu toþi sînt predispuºi spre
schimbare, fie ºi spre una pozitivã. Rezistenþa la transformare denotã inflexibilitate ºi
rigiditate. Marea majoritate a cadrelor vechi, care încã n-au pãrãsit grãdiniþa, s-au obiºnuit
cu starea de lucruri actualã. Iar motivul cum ne plãtesc, aºa lucrãm nu este doar
verbalizat, ci ºi demonstrat în practicã. Evident, existã ºi oameni devotaþi, dar mai puþini.
Bazaþi-vã pe ei!

3. În opinia Dvs., cu
ce ar fi de completat
formarea personalului
didactic în cascadã
pentru implementarea
reuºitã a educaþiei
timpurii?
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V. L.: În viziunea unor pãrinþi, de manager este nevoie doar atunci cînd aceºtia vor
sã-ºi înscrie copilul la grãdiniþã sau cînd apar anumite probleme. În rest, cea mai
importantã persoanã este educatorul, care se aflã cu copilul zi de zi. Rolul unui manager
însã este foarte mare. De capacitãþile, competenþele, abilitãþile lui depinde, în mare mãsurã,
cum se desfãºoarã activitatea în instituþie în general. Într-o instituþie toate modificãrile
ºi ajustãrile sînt propuse, de regulã, de echipa managerialã. Aceastã echipã poate accelera
sau, dimpotrivã, frîna activitatea.
Un curriculum centrat pe copil înseamnã recunoaºterea copilului ca subiect al
procesului educaþional, ca participant activ la acest proces. Fundamentale sînt ºi practicile
de dezvoltare. Educatorul trebuie sã adopte o abordare holisticã a copilului, sã-ºi schimbe
atitudinea faþã de cel educat. În felul acesta, se schimbã ºi rolul educatorului: el nu va
mai fi un dirijor, posturã pe care a avut-o anterior, ci va fi solicitat sã-ºi asume ºi
atribuþiile unui regizor, antrenor, arhitect, secretar etc.

QUO VADIS?

Perfecþionarea în cascadã nu va fi suficientã pentru implementarea noului curriculum.
Managerii competenþi vor recurge ºi la alte forme de instruire: discuþii, mese rotunde,
seminarii, schimb de experienþã etc.
L. D.: Din punctul nostru de vedere, formarea personalului didactic pentru
implementarea reuºitã a educaþiei timpurii ar trebui sã includã neapãrat: familiarizarea cu
experienþa pedagogiilor de alternativã, cunoaºterea aprofundatã a fiinþei copilului, exersarea
sistematicã în domeniul artistic (arta plasticã, arta muzicalã, arta vorbirii etc.). Apropo,
toate acestea pot fi studiate la cursurile de varã organizate anual la Cluj-Napoca de Asociaþia
Grãdiniþelor Waldorf din România, unde sînt invitaþi ºi toþi doritorii interesaþi din Republica
Moldova (pentru informaþii suplimentare vedeþi Web site: www. waldorf.ro).

4. Cu ce probleme se
confruntã managerii
din instituþiile preºcolare ºi ce soluþii existã
pentru realizarea lor?

V. L.: Problema majorã cu care se confruntã managerii din instituþiile preºcolare este
lipsa de cadre calificate, fenomen dictat ºi de statutul social al pedagogului. Educatorul
este plasat, din start, pe o altã treaptã, inclusiv cea de salarizare (în special, în oraºe). Cei
care n-au plecat încã peste hotare acceptã sã se ocupe de un singur copil, fiind remuneraþi
mult mai bine decît dacã ar avea în grijã 25 de copii.
Toþi cei antrenaþi în sistemul educaþional trebuie sã dispunã de acelaºi statut ºi de
aceleaºi drepturi. Indiferent unde lucrezi, în grãdiniþã sau liceu, e la fel de complicat,
deoarece fiecare vîrstã îºi are particularitãþile sale.
Educatorul trebuie sã beneficieze de un salariu decent pentru a se întreþine pe sine ºi
familia sa; de posibilitatea de a alege formele de perfecþionare, precum ºi locul unde sã-ºi
perfecþioneze mãiestria profesionalã; sã simtã necesitatea de a se dezvolta continuu, de a
procura o carte, un ziar, o revistã, dar ºi de a nu se vedea nevoit sã renunþe la acestea în
favoarea unei pîini.
Un alt aspect ce provoacã bãtaie de cap managerilor este dotarea instituþiei cu cele
necesare pentru desfãºurarea procesului educaþional: mobilier, materiale didactice,
consumabile, mijloace tehnice, precum ºi asigurarea cu energie electricã, apã, agent termic
ºi cu alte lucruri vitale pentru buna funcþionare a unei instituþii educaþionale.
L. D.: Probleme sînt multe ºi diferite. Mã voi referi doar la unele cu care ne confruntãm
în cadrul complexului educaþional Waldorf. Prima este problema mentalitãþii cadrelor didactice
ºi a pãrinþilor. Chiar ºi dupã atîþia ani de independenþã, de perfecþionare continuã la cursuri
ºi prin lucrul de autoeducaþie, mai pãstrãm în noi reminiscenþe ale mentalitãþii de rob, de
executor, încã nu se manifestã cu adevãrat un mod liber de gîndire al pedagogului creator.
Spre regret, majoritatea pãrinþilor se orienteazã nu spre o dezvoltare integrã ºi liberã a
personalitãþii copilului (care cuprinde aspectul fizic, sufletesc ºi spiritual), ci spre o
dezvoltare unilateralã, axatã pe performanþe intelectuale în detrimentul celorlalte aspecte,
în primul rînd, al sãnãtãþii. Pentru schimbarea mentalitãþii se depun foarte multe eforturi:
cursuri de perfecþionare, conferinþe, interasistenþe etc.
Alte probleme importante cu care ne confruntãm sînt generale pentru toþi: asigurarea
materialã ºi didacticã insuficientã, salariile mici ale angajaþilor. De exemplu, am reuºit sã
amenajãm spaþiul unei sãli de grupã conform cerinþelor pedagogiei Waldorf abia dupã 14
ani de activitate, în celelalte douã grupe mai avem multe de fãcut. Am putut realiza aceastã
sarcinã doar conjugînd sprijinul acordat de stat cu cel al pãrinþilor întruniþi în cadrul
Fundaþiei Iniþiativa pedagogicã Waldorf Moldova, precum ºi datoritã ajutorului
substanþial oferit de ºcoala Waldorf Letzebuerg din Luxemburg. Pe aceeaºi cale a cooperãrii
ºi a parteneriatului încercãm sã soluþionãm ºi celelalte probleme.
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Proiectul Educaþie pentru ToþiIniþiativã de Acþiune Rapidã

Viorelia
MOLDOVAN-BÃTRÎNAC

Investiþia în copii este o modalitate eficientã de
eradicare a sãrãciei. Copiii trebuie sã aibã parte de
un start cît mai bun în viaþã.
(Declaraþia ONU)

Viceministru al Educaþiei ºi Tineretului

Toþi ne dorim copii sãnãtoºi, dezvoltaþi, fericiþi, dornici
de a învãþa, plini de energie, care sã ne umple de satisfacþie prin ceea ce ºtiu, prin ceea ce pot face, prin felul în care
se poartã ºi gîndesc. Totul depinde, în cea mai mare mãsurã, de noi, adulþii. Noi sîntem primii în care ei au încredere ºi
care le decide startul în viaþã!
Copilãria timpurie reprezintã cea mai importantã perioadã din viaþa unui individ prin consecinþele durabile pe care
le are asupra dezvoltãrii lui ulterioare. Ultimii douãzeci de ani au adunat numeroase dovezi în acest sens, determinînd
schimbãri majore asupra modului în care este privitã respectiva perioadã ºi, mai ales, asupra practicilor de îngrijire ºi
educaþie a copilului mic. Tocmai din acest motiv politica educaþionalã pentru copiii de vîrstã timpurie (de la 1 la 7 ani)
în Republica Moldova trebuie sã fie axatã pe ideea cã fiecare copil este unic, iar unicitatea lui reprezintã punctul de
plecare în toate deciziile pe care le iau maturii.
Dupã adoptarea Convenþiei Internaþionale privind Drepturile Copilului, în 1989, de cãtre 128 de state, în martie 1990,
la Jomtien, Thailanda, a avut loc Conferinþa Mondialã Educaþie pentru Toþi. Declaraþia de la Jomtien a marcat un moment
semnificativ pentru educaþia timpurie, întrucît a subliniat ideea cã: Învãþarea începe de la naºtere. Acest fapt atrage
nevoia de educaþie ºi îngrijire timpurie ce pot fi asigurate
prin implicarea corespunzãtoare a familiilor, a comunitãþilor
ºi a programelor instituþionale.
Miºcarea mondialã Educaþie pentru Toþi, lansatã în
1990, reprezintã un angajament la nivel global în vederea
oferirii unei educaþii de bazã de calitate tuturor copiilor,
tinerilor ºi adulþilor prin universalizarea educaþiei primare,
pînã la finele deceniului. 10 ani mai tîrziu, la Forumul de la
Dakar (2000), cînd s-a efectuat evaluarea îndeplinirii
obiectivelor Educaþiei pentru Toþi, întrucît acestea nu
au fost realizate la nivel global, comunitatea
internaþionalã a identificat ºase categorii de obiective ale
Educaþiei pentru Toþi, orientate spre satisfacerea
nevoilor de învãþare ale copiilor, tinerilor ºi adulþilor.
Obiectivele au fost propuse pentru a fi realizate pînã în
anul 2015.
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Primul obiectiv global se referã la extinderea ºi
îmbunãtãþirea serviciilor de educaþie ºi îngrijire timpurie.
Perspectiva adoptatã la Jomtien a vizat abordarea
holisticã a copilãriei, prin aceasta înþelegîndu-se
integrarea tuturor serviciilor privind sãnãtatea, nutriþia,
igiena, dezvoltarea din punct de vedere cognitiv ºi socioemoþional a copilului. Doar o astfel de abordare poate
duce la atingerea obiectivelor preconizate.
În acest context, pentru prima datã în Republica
Moldova, este în proces de a i se crea copilului mic o lume
absolut nouã, un mediu nou: grãdiniþe ºi centre comunitare
cu încãperi renovate, cu mobilã, jucãrii ºi cãrþi noi, cu
educatori instruiþi, care vor lucra dupã curricula preºcolarã,
elaboratã în conformitate cu cele mai bune practici
internaþionale. Pãrinþii ºi copiii vor fi înconjuraþi de o
comunitate nouã, care investeºte în generaþia în creºtere
de la cea mai fragedã vîrstã, o comunitate în care toþi cei de
vîrstã preºcolarã vor avea acces la o educaþie de calitate.
În prima etapã a Proiectului Educaþie pentru Toþi 
Iniþiativã de Acþiune Rapidã toate cele 1328 de grãdiniþe
din þarã, frecventate de circa 120 mii de copii, urmeazã sã
fie dotate cu noi titluri de carte. 48 de grãdiniþe ºi centre
educaþionale de alternativã vor fi renovate ºi asigurate,
alãturi de alte 35 de instituþii, cu mobilã, materiale didactice
ºi jucãrii. Alte 150 de grãdiniþe vor beneficia, selectiv, de
jucãrii, jocuri ºi cãrþi. Pentru implementarea proiectului
(care va fi finisatã la 31 martie 2008), Republica Moldova
a obþinut de la Fondul Fiduciar Catalitic, în anul 2006, un
grant în valoare de 4,4 mln. dolari USD. Sursele grantului
sînt administrate de Banca Mondialã. Proiectul este
realizat de Ministerul Educaþiei ºi Tineretului (MET), în
contextul implementãrii Planului de Acþiuni Consolidat
în Educaþie (2006-2008) ºi în parteneriat cu UNICEF ºi
UNESCO.
Proiectul Ministerului Educaþiei ºi Tineretului din
Republica Moldova Educaþie pentru Toþi  Iniþiativã de
Acþiune Rapidã ºi-a propus:
 elaborarea Curriculumului pentru educaþia
preºcolarã ºi a standardelor educaþionale. În
conformitate cu cele mai bune practici internaþionale ºi cu experienþa naþionalã, Institutul de ªtiinþe
ale Educaþiei, cu asistenþa experþilor internaþionali

ºi UNICEF, a elaborat curricula preºcolarã.
Actualmente, sînt în proces de concepere standardele educaþionale, tehnice, profesionale;
 instruirea cadrelor didactice ºi administrative.
Pînã la moment, au fost pregãtiþi 108 formatori care,
la rîndul lor, instruiesc 1200 directori de grãdiniþe.
105 educatori de grãdiniþe vor fi formaþi pentru a
instrui în cadrul unor sesiuni în cascadã 1200 de
cadre didactice din instituþiile de învãþãmînt
preºcolar;
 desfãºurarea campaniei de comunicare ºi
mobilizare comunitarã, care presupune crearea
unei echipe de lucru în fiecare localitate selectatã
pentru Proiectul Educaþie pentru Toþi, instruirea
membrilor echipei în domeniul abilitãþilor de
comunicare ºi mobilizare comunitarã, lucrul cu
familiile prin comunicare interpersonalã, la nivel
local, mediatizarea în mass-media (spoturi TV,
emisiuni, reportaje), la nivel naþional;
 renovarea a 48 de instituþii educaþionale
preºcolare. În funcþie de necesitãþi, vor fi efectuate
urmãtoarele lucrãri: renovare acoperiº, pereþi
exteriori, încãlzire, canalizare; reparaþia ºi
planificarea sãlilor de activitate; instalare geamuri,
uºi; amenajarea spaþiilor de joc;
 dotarea centrelor de resurse cu jocuri, cãrþi,
jucãrii, echipament, material didactic, mobilier;
 crearea bazei de date a grãdiniþelor presupune
extinderea bazei de date existente (cu compartimentul grãdiniþe ºi centre comunitare), dezvoltarea unui set de indicatori pentru mãsurarea
performanþelor unitãþilor preºcolare, instruirea în
colectarea datelor ºi utilizarea bazei de date
elaborate, dotarea cu echipament necesar pentru
colectarea informaþiei.
Deosebit de importantã este informarea grupurilor
þintã (educatori, pãrinþi, manageri de grãdiniþe, alþi actori
comunitari) despre noile abordãri ale educaþiei preºcolare,
în vederea schimbãrii mentalitãþii ºi atitudinilor, astfel încît
educaþia sã nu fie privitã ca un proces de producþie în
serie, dupã niºte tipare care unor copii ar putea sã le fie
prea strîmte, iar altora mult prea largi. Este necesarã o abordare creativã a educaþiei copilului, pãrinþii ºi personalul
instituþiilor educaþionale preºcolare fiind puºi în postura
unui sculptor care trebuie sã vadã, sã descopere graþia
viitoarei opere de artã într-un bloc de piatrã. Este, cu alte
cuvinte, o abordare individualã a fiecãrui copil în funcþie
de nevoile lui de formare ºi capacitãþi, pentru a-i oferi o
lume mai bunã, o lume în care sã se bucure de anii
copilãriei  un timp al jocului ºi al învãþãrii, cînd copiii
sînt iubiþi, respectaþi ºi alintaþi, cînd drepturile lor sînt
promovate ºi protejate fãrã nici un fel de discriminare,
cînd siguranþa ºi bunãstarea lor sînt considerate
primordiale ºi cînd se pot dezvolta în sãnãtate, pace ºi
demnitate.
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Anual, în Republica Moldova, circa 40.000 de nounãscuþi se lanseazã într-o cursã extraordinarã  în doar
cîþiva ani urmeazã sã se transforme din bebeluºi în copii
pregãtiþi pentru a merge la ºcoalã.
Lipsa tradiþiei de comunicare în familii, a practicilor
de pregãtire a copiilor cãtre ºcoalã, accesul limitat la serviciile preºcolare, conjugate cu sãrãcia, reþin dezvoltarea
multor copii din Moldova, situaþia la sate fiind mult mai
alarmantã decît la oraºe. Astfel, în anul 2004, conform
rezultatelor studiului Îngrijirea ºi dezvoltarea timpurie
a copiilor în Republica Moldova, realizat la solicitarea
Guvernului Republicii Moldova ºi cu susþinerea UNICEF
de un grup naþional de lucru:
• fiecare al patrulea copil de 3-4 ani nu cunoºtea nici
o culoare;
• fiecare al zecelea copil de 6 ani nu cunoºtea nici o
figurã geometricã;
• jumãtate din copiii de 6-7 ani nu erau pregãtiþi
pentru ºcoalã.
Conform datelor Biroului Naþional de Statisticã, în
anul 2005 numãrul copiilor de 3-6 (7) ani înrolaþi în servicii
preºcolare a crescut. Astfel, în servicii preºcolare erau
încadraþi 68,6% din copii, atestîndu-se o discrepanþã
considerabilã între localitãþile urbane (86,7%) ºi cele rurale
(59,1%). Probabilitatea ca un copil din localitatea ruralã
sã frecventeze o grãdiniþã este mai micã decît în cazul unui
copil de la oraº.
Ministerul Educaþiei ºi Tineretului din Republica
Moldova considerã educaþia timpurie ºi preºcolarã drept
o prioritate. Analizînd situaþia, MET a început în 2006,
graþie grantului acordat de Fondul Fiduciar Catalitic
Educaþie pentru Toþi  Iniþiativã de Acþiune Rapidã, în
cadrul Planului de Acþiuni Consolidat în Educaþie (20062008), implementarea Proiectului Educaþie pentru Toþi 
Iniþiativã de Aplicare Rapidã în Moldova. Proiectul
urmeazã sã contribuie la creºterea ratei înscrierii copiilor
în programele preºcolare (în special a celor din familii
social-vulnerabile) ºi la consolidarea parteneriatelor
sociale prin participarea comunitãþilor locale în
programele de dezvoltare timpurie a copiilor.
Gheorghiþã din Basarabeasca, la cinci ani ai sãi, nu a
ajuns sã meargã niciodatã la grãdiniþã, la fel ca ºi
Alexandra, care are grijã de sora ei ºi mai e ºi gospodina
casei atîta timp cît pãrinþii sînt plecaþi la serviciu. Astfel
de copii existã în majoritatea satelor ºi oraºelor din þarã.
O analizã a situaþiei din localitãþile rurale relevã faptul cã
familiile social-vulnerabile nu îºi permit sã achite factura
lunarã pentru serviciile preºcolare. Îngrijitorii nici nu ºtiu
cã pot beneficia de scutiri de pînã la 100% pentru serviciile
acordate de grãdiniþe. Aceste familii nu sînt informate,
nu ºtiu cui i se pot adresa pentru a fi ajutate. O altã

problemã, nu mai puþin stringentã, este ºi anonimatul
acestor familii care, de foarte multe ori, sînt identificate
numai atunci cînd copiii ajung sã frecventeze ºcoala.
Interviurile realizate cu actorii comunitari (educatori,
directori de grãdiniþe, reprezentanþi ai APL) denotã faptul
cã aceºtia nu considerã drept responsabilitatea lor
identificarea ºi încadrarea în servicii preºcolare a copiilor
din familii social-vulnerabile. Mai mult, persoanele
intervievate susþin cã pãrinþii copiilor deja integraþi în
instituþii educaþionale preºcolare nu vor avea reacþii
tocmai pozitive dacã alãturi de copiii lor ar fi înscriºi ºi
copii din familii vulnerabile.
În cadrul Campaniei de Mobilizare Comunitarã vor
fi create echipe, compuse din manageri de grãdiniþe,
reprezentanþi ai APL ºi ai Direcþiilor Raionale de
Învãþãmînt ºi 3-4 voluntari la nivel de localitate. Acestea
urmeazã sã sprijine încadrarea copiilor din familii socialvulnerabile în serviciile educaþionale preºcolare.
Pentru a asigura o activitate eficientã, echipele vor fi
instruite în domeniul abilitãþilor de comunicare, în crearea
alianþelor pentru soluþionarea problemelor sociale din
localitate ºi mobilizarea comunitarã. De asemenea,vor
efectua vizite în familii, vor invita pãrinþii ºi copiii sã vinã la
grãdiniþe ori la centrele comunitare. Se vor organiza
evenimente speciale la nivel local, se vor distribui materiale
informative pentru familiile social-vulnerabile, cum ar fi
rigla magicã, pliante, postere. Instituþiile educaþionale
preºcolare urmeazã a fi dotate cu un catalog de
corespondenþã care va conþine informaþii despre drepturile
ºi obligaþiile educatorului ºi ale pãrintelui.
La nivel naþional, vor fi difuzate o serie de emisiuni în
cadrul cãrora actorii comunitari vor împãrtãºi experienþele
bune din localitãþile lor, spoturi de sensibilizare, inclusiv
cu mesaje comportamentale pentru pãrinþi.
Iurie VÎRLAN,
Ministerul Educaþiei ºi Tineretului
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Oportunitatea dezvoltãrii
Curriculumului preºcolar în
conformitate cu teoria
noilor educaþii

Stela CEMORTAN
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei

Sistemul educaþional modern concepe educaþia
preºcolarã ca pe un element din ce în ce mai important în
strategia formativã, depãºind multe probleme. O
problemã însã rãmîne permanent în atenþia specialiºtilor
din domeniu: care este totuºi cea mai bunã asamblare a
abordãrilor pedagogice în favoarea educaþiei preºcolarului ºi a satisfacerii necesitãþilor lui?
Rãspunsul la aceastã întrebare, ºi la altele din aceeaºi
categorie, nu este uºor de gãsit, situaþie care implicã, de
fapt, metafora unicului rãspuns la întrebãrile referitoare la
marile tendinþe actuale în educaþie: oricare ar fi dispunerea,
combinarea ºi miºcarea elementelor, ca rezultat întotdeauna
trebuie sã avem dezvoltarea personalitãþii.
Aceste aspecte au fost abordate de noi în cadrul
conferinþelor, sesiunilor ºi simpozioanelor internaþionale
ºi naþionale, unde au fost puse în discuþie problemele
educaþiei din perspectiva obiectivelor fundamentale
unice pentru întreg sistemul educaþional din lume, inclusiv
cel preºcolar din þara noastrã. Respectivele obiective pot
fi considerate ca principii vectoriale ale politicii
educaþionale din Republica Moldova. Ele prevãd:
 obligativitate în respectarea drepturilor copilului;
 perspectivã dezvoltativã a educaþiei, pentru toate
nivelurile ºi sub toate formele sale;
 atitudine faþã de copil ca faþã de o personalitate;
 înþelegerea ºi respectul faþã de adulþi, activitãþile
lor ºi modul de viaþã;
 înþelegerea interdependenþei om-naturã ºi
educaþia pentru mediu;
 capacitatea de a comunica ºi a colabora cu alþii;
 conºtientizarea drepturilor, dar ºi a obligaþiilor
reciproce pe care le au oamenii, copiii;
 înþelegerea necesitãþii solidaritãþii ºi a cooperãrii
internaþionale;
 voinþa de a contribui la rezolvarea problemelor
comunitãþii, societãþii etc.
Analizînd materialele diferitelor congrese ºi
conferinþe, organizate de ONU (1992), observãm cã
preocupãrile ºtiinþei ºi realizãrile practicii educaþionale din
lume sînt orientate spre elaborarea unor curricula,
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programe de stat ºi particulare care ar prevedea ºi
implementarea teoriei noilor educaþii.
În aceastã ordine de idei, am propus o Concepþie pentru
dezvoltarea sistemului educaþiei preºcolare din þarã.
Concepþia datã a servit ca suport ºtiinþific pentru elaborarea
Curriculumului preºcolar. Acest document pune în centrul
atenþiei societãþii, începînd cu vîrsta preºcolarã:
• omul ca personalitate;
• satisfacerea nevoilor ºi îndeplinirea nãzuinþelor
fiecãrei persoane;
• structurarea sistemului educaþional în aºa fel încît
sã asigure ºi sã stimuleze afirmarea plenarã a
personalitãþii ºi demnitatea omului;
• dezvoltarea personalitãþii umane în concordanþã
cu necesitãþile statului, interesele generale,
aspiraþiile ºi capacitãþile fiecãrui individ;
• demararea procesului educativ-instructiv începînd cu primii ani de viaþã ai copilului (cu vîrsta
fragedã).
Realizarea acestor principii-obiective cere de la
cadrele didactice ºi pãrinþi integrare, informare, învãþare,
formare ºi acþiune care, la rîndul lor, sã favorizeze
dezvoltarea socialã, motivaþionalã, cognitivã, verbalã,
motorie ºi afectivã a oricãrui individ la diverse niveluri:
preºcolar, ºcolar, universitar.
Astfel a apãrut necesitatea conceperii Curriculumului preºcolar ºi în Republica Moldova, dezvoltarea
lui în lumina teoriei noilor educaþii. Acest document,
elaborat în anul 1990, a fost experimentat ºi mai apoi editat
ca document de stat.
Materialele propuse pentru curriculum au fost
verificate ºi analizate în practica de lucru a cadrelor
didactice din grãdiniþele-pilot din oraºele Chiºinãu, Bãlþi,
Cahul ºi raioanele Orhei, Ungheni, Soroca, Drochia etc.
Noul curriculum a fost anticipat de urmãtoarele
documente:
• Ïðîãðàììà âîñïèòàíèÿ äåòåé â ïîäãîòîâèòåëüíûõ ãðóïïàõ äåòñêîãî ñàäà, Êèøèíåâ,
Ðåêëàìà, 1997;
• Programa educaþiei preºcolare, Chiºinãu,
Reclama, 1992;
• Programa educaþiei copiilor de vîrsta fragedã
(în creºã ºi în familie), Chiºinãu, Reclama, 1996;
• Programa educaþiei ºi instruirii copiilor de ºase
ani în instituþiile preºcolare, Chiºinãu, Lumina,
1996;

• Curriculumul educaþiei copiilor în instituþiile
preºcolare de diferite tipuri, Chiºinãu, Liceum, 1997;
• Curriculumul preºcolar. Educaþia ºi instruirea
copiilor de 5-7 ani în grupele pregãtitoare,
Chiºinãu, Epigraf, 2000;
• Êóððèêóëóì. Âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå äåòåé
5-7 ëåò â ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïå,
Êèøèíåâ, Ëè÷åóì, 2002.
Concepþiile propuse prin documentele enumerate, în
special Curriculumul educaþiei copiilor în instituþiile
preºcolare de diverse tipuri ºi Curriculumul preºcolar.
Educaþia ºi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele
pregãtitoare, treptat au fost implementate ºi funcþioneazã
actualmente.
Una dintre ideile principale promovate este cã nu
copilul trebuie sã se schimbe pentru a învãþa, ci educatorii
ºi pãrinþii urmeazã sã creeze cadrul adecvat care sã le
permitã, împreunã cu preºcolarul, sã gãseascã soluþii unice
pentru aceastã problemã, comunicîndu-le cunoºtinþele ºi
formîndu-le capacitãþile ºi atitudinile necesare.
Importanþa dezvoltãrii permanente a Curriculumului
educaþiei preºcolare în viziunea teoriei noilor educaþii
este evidentã.
Argumentarea apariþiei ideii ºi a termenului teoria
noilor educaþii o atestãm în investigaþiile mai multor
pedagogi. Introducerea în pedagogie a respectivului
termen poate fi explicatã prin nevoia reformãrii,
completãrii ºi restructurãrii sistemului educaþional la
general, subliniind necesitatea abordãrii în contemporaneitate, sub o formã sau alta, într-o mãsurã mai mare
sau mai micã, ºi a segmentului preºcolar al sistemului
educaþional. Conform convingerii noastre, restructurarea
învãþãmîntului preºcolar, ºcolar ºi liceal în baza teoriei
noilor educaþii ar fi un punct de plecare în implementarea
acestei teorii ºi în sistemul educaþional din Republica
Moldova începînd cu cel preºcolar.
Motivul fundamental al reformãrii ºi dezvoltãrii
învãþãmîntului preºcolar este cã educaþia copiilor se
confruntã cu necesitatea adecvãrii sale prin obiective,
structurã ºi finalitãþi cu evoluþia socio-economicã din
lume, cu cerinþele vieþii contemporane, cu imperativul
formãrii unor personalitãþi în devenire ce trebuie sã aibã
o nouã viziune asupra vieþii, o nouã atitudine faþã de
probleme, un nou comportament faþã de procesele sociopolitice, economice ºi culturale ale poporului din care fac
parte ºi o nouã atitudine faþã de valorile general-umane.
Astfel, credem, educaþia viitorului cetãþean va fi
direcþionatã spre dobîndirea de noi dimensiuni în consens
cu noile cerinþe ale vieþii sociale ºi internaþionale,
urmãrindu-se pregãtirea lui treptatã pentru a participa
activ ºi responsabil la soluþionarea problemelor politice,
socio-economice ºi culturale.
De asemenea, importantã pentru procesul educaþional
din grãdiniþe este ºi ideea educaþiei permanente,
promovatã de conceptorii teoriei noilor educaþii, care

presupune trecerea treptatã de la cunoaºtere ºi reflecþie
la acþiune. Actualmente, ºi în grãdiniþe se realizeazã
tendinþa generalã a reformei sistemului de învãþãmînt de
a modifica finalitãþile educaþionale evoluînd de la a ºti la
a ºti ºi a fi, a ºti ce ai de fãcut ºi a acþiona în acest sens.
Respectarea ideii educaþiei permanente în preºcolaritate
ar contribui ºi la realizarea uneia dintre cele mai serioase
probleme de perspectivã ale sistemului educativinstructiv din þarã  sinteza dimensiunilor participãrii
responsabile a tinerei generaþii în schimbãrile impuse de
societate, schimbãri ce depind direct de cunoºtinþe,
informaþii, valori, comportamente, competenþe ºi atitudini.
Considerãm cã o atare educaþie poate ºi trebuie începutã
anume în preºcolaritate, deoarece aceastã vîrstã, dupã cum
am remarcat în repetate rînduri, este cea mai favorabilã pentru
implementarea noilor strategii ºi tehnologii educaþionale.
Strategiile, propuse pentru educaþia copiilor de 3-7
ani, dezvoltã ideile stipulate în Curriculumul preºcolar
care funcþioneazã actualmente în Republica Moldova ºi
promoveazã un alt sistem de educaþie decît cel de pînã
acum. Este vorba de o educaþie modernã, mult mai
eficientã, mai calitativã, orientatã spre aplicarea teoriei
noilor educaþii. Aceste idei, tendinþe au fost puse ca
fundamentale ºi în Curriculumul educaþiei copiilor de
vîrstã timpurie ºi preºcolarã elaborat recent. Credem cã
în atare situaþie în orice instituþie preºcolarã copiii vor
beneficia de o educaþie multilateralã, cu accentuate
valenþe formative, în funcþie de ritmul propriu de
dezvoltare, de cerinþele, capacitãþile ºi nevoile fiecãruia.
Realizarea principiului continuitãþii permite
implementarea teoriei noilor educaþii în toate verigile
sistemului de învãþãmînt. Schimbãrile ar începe în
instituþiile preºcolare ºi ar continua în ºcoala primarã,
medie º. a. m. d., avînd ca reper activitãþile de bazã ale
personalitãþii la diverse trepte de dezvoltare.
Implementarea, pe viitor, a principalelor concepþii
prevãzute de Curriculumul preºcolar solicitã: centrarea
pe copil; orientarea procesului educaþional spre dezvoltarea personalitãþii ºi formarea treptatã a comportamentelor ei de bazã; atitudinea individual-diferenþiatã faþã
de fiecare copil; conlucrarea cu familia ºi ºcoala.
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În aceastã ordine de idei, importantã este ºi
completarea, dezvoltarea conceptului de organizare a
procesului de educaþie a copiilor în instituþiile
preºcolare, care trebuie privit ca un ansamblu de
demersuri în urmãtoarea perspectivã:
• unicitatea copilului (copilul este unic, cu un ritm
propriu de dezvoltare, cu potenþialul ºi cerinþele
sale);
• abordarea copilului în procesul firesc de
dezvoltare;
• respectarea dreptului fundamental al copilului la
joc ºi pregãtirea lui treptatã, prin aceastã activitate,
pentru cea de învãþare;
• accesul copilului la educaþie activã ºi creativã;
• utilizarea formelor democratice de educaþie ºi
instruire;
• formarea aptitudinilor de ºcolaritate (în baza
urmãtoarelor componente structurale: motivaþionale, operaþionale, de control ºi de
autocontrol);
• abordarea completã a posibilitãþilor copilului din
punct de vedere socio-emoþional, cognitiv, estetic
ºi psihomotor, cu accent pe elementele formative;
• cultivarea comportamentelor de bazã pentru aceastã
vîrstã: social, afectiv, cognitiv, verbal, motor etc.
Noul curriculum, elaborat în baza teoriei noilor
educaþii, presupune nu numai obiectivele educaþionale,
luînd în considerare particularitãþile psihofiziologice ale
copiilor, crizele vîrstei, problemele de desfãºurare a
activitãþilor de bazã ºi tranziþia lentã de la activitatea de
joc la cea de învãþare, dar ºi realizarea prevederilor teoriei
noilor educaþii prin organizarea corectã a procesului
educaþional, la general, ºi a activitãþilor independente ºi
colective ale copiilor, în special.
În acest curriculum s-au inclus obiective care
orienteazã cadrele didactice spre realizarea educaþiei

civice, estetice, intelectuale, ecologice, pentru sãnãtate,
pentru muncã, a sexelor etc. Dar aceste conþinuturi nu
sînt suficiente. Considerãm necesar ca în viitorul apropiat
acest document sã fie completat cu diverse ghiduri
metodice ce vizeazã educaþia privind drepturile omului,
educaþia pentru dezvoltare, schimbare, participare, pace,
mediu, economie, comunicare, arte, ºtiinþe, timpul liber
etc. Prin intermediul acestor conþinuturi copiii vor fi
informaþi ºi vor acumula cunoºtinþe din diverse domenii
de cunoaºtere; li se vor forma competenþe elementare ºi
atitudini necesare în conformitate cu particularitãþile de
vîrstã.
Organizarea lucrului individual cu copiii ºi
structurarea activitãþilor pe module de cunoaºtere (o idee
conceptualã nouã) va permite educatorilor sã integreze
obiectivele tradiþionale ale Curriculumului cu cele
moderne, sã-ºi programeze într-un anumit sistem formarea
personalitãþii ºi sã selecteze în mod independent
conþinuturile educaþionale ºi strategiile didactice.
REFERINÞE BIBLIOGRAFICE:

1. Piaget J., Psihologie ºi pedagogie, EDP, Bucureºti,
1972.
2. Ionescu M, Radu L., Didactica modernã, ClujNapoca, 1995.
3. Programa educaþiei copiilor de vîrstã fragedã
(în creºã ºi în familie), Chiºinãu, Reclama, 1996.
4. Curriculumul educaþiei copiilor în instituþii
preºcolare de diferite tipuri, Chiºinãu, Liceum,
1997.
5. Curriculumul preºcolar. Educaþia ºi instruirea
copiilor de 5-7 ani în grupele pregãtitoare,
Chiºinãu, Epigraf, 2000.
6. Cemortan S., Valenþele educaþiei preºcolare,
Chiºinãu, Stelpart, 2006.

Managementul implementãrii
curriculumului în instituþia de
învãþãmînt preºcolar
Dezvoltarea liberã, armonioasã a omului ºi formarea
personalitãþii creative, care sã se adapteze la condiþiile în
schimbare ale vieþii [1, p. 11] poate fi promovatã într-un
Valentina CHICU
sistem educaþional în care sînt asigurate continuitatea ºi
conexiunea între treptele de învãþãmînt. Educaþia timpurie
Universitatea de Stat din Moldova
ºi preºcolarã constituie fundamentul de a cãrui trãinicie
depinde calitatea achiziþiilor acumulate de cel educat în gimnaziu, liceu, universitate. Acest fapt îi conferã instituþiei
preºcolare un rol aparte în reuºita implementãrii curriculumului în întreg sistemul de învãþãmînt, adicã în reuºita procesului
de formare a personalitãþii viitorului cetãþean.
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eficientã ºi instituþia de învãþãmînt vitalã ºi în condiþiile
unei lumi în permanentã schimbare; în acelaºi timp, este
ºi un element esenþial al schimbãrii continue în
învãþãmîntul modern, în general, ºi în învãþãmîntul din
Republica Moldova, în particular. Starea doritã spre care
tinde sistemul educaþional (curriculumul implementat)
înseamnã deci ºi o instituþie de învãþãmînt vitalã, eficientã,
cu un mecanism de autoreglare ºi racordare la mediul
extern în schimbare, ºi un absolvent al instituþiei de
învãþãmînt, care posedã competenþele necesare pentru a
face faþã situaþiilor complexe.
Implementarea curriculumului
La modul general, implementarea curriculumului
înseamnã punerea în funcþiune a prevederilor
documentelor de reformã curricularã, activarea
elementelor constitutive ale curriculumului. Procesul de
implementare (Figura 1) reflectã esenþa ºi importanþa
abordãrii curriculare a educaþiei pentru învãþãmîntul
modern. Perceperea implementãrii ca proces continuu
scoate în evidenþã oportunitatea oferitã de abordarea
curricularã a educaþiei de:
 a crea un sistem educaþional viabil într-o societate
în schimbare, deoarece prevede racordarea continuã la mediul extern ºtiinþific, social, politic etc.;
 a edifica un sistem educaþional integru atît la nivel
de þarã, cît ºi la nivel de instituþie de învãþãmînt;
 a aprecia la justa valoare ºi a proiecta, a exploata,
a valorifica potenþialul oferit de curriculumul
explicit ºi implicit;
 a pune în valoare interconexiunea elementelor
curriculumului;
 a exclude perceperea implementãrii curriculumului
doar ca studierea unor conþinuturi noi.

Schimbãri
politice
Schimbãri
sociale

Figura 1. Continuitatea procesului de
implementare a curriculumului

Copilul
este autorul propriei Realizãrile din
învãþãri
domeniul ºtiinþei

Inovaþie

Renovare

Schimbare

Optimizare
Curriculum
ascuns
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În cele ce urmeazã, vom lista ideile-cheie care, în opinia
noastrã, pot asigura eficienþa ºi eficacitatea managementului implementãrii curriculumului în instituþia de
învãþãmînt, în general, ºi în instituþia preºcolarã, în
particular. Ne vom referi, în special, la abordarea curricularã a educaþiei, la perceperea conceptului de curriculum,
la aspectele esenþiale ale procesului de implementare, care
pot servi drept punct de plecare pentru activitatea
managerului instituþiei preºcolare.
Abordarea curricularã a educaþiei
Implementarea curriculumului în sistemul de
învãþãmînt din Republica Moldova, prin esenþa ºi
semnificaþia sa, se extinde pînã la o nouã abordare a
educaþiei  curricularã, care cere de la toþi actanþii
educaþionali acceptarea unei paradigme noi a procesului
educativ. Educaþia, una dintre cele mai complexe acþiuni
umane ºi sociale, este un concept pedagogic
fundamental, redefinit ºi actualizat în contextul general
al reconsiderãrii lumii ºtiinþelor. Abordarea curricularã
implicã o nouã paradigmã a educaþiei avînd douã
dimensiuni: cognitivã ºi evolutivã, noutatea constînd în
cîteva comutãri esenþiale:
• trecerea de la învãþarea centratã pe acumularea de
informaþii la cea definitã prin structurarea/
construirea gradualã de capacitãþi ºi competenþe;
• de la conþinuturi directive la conþinuturi flexibile,
avînd un caracter exclusiv orientativ;
• de la învãþãmîntul magistro-centrist la unul
focalizat pe acþiunea propriu-zisã a copilului ºi, nu
în ultimul rînd, pe previziunea acestuia din urmã
ca proiectant ºi actor al propriei formãri.
Curriculumul posedã concomitent caracteristicile
unui produs ºi ale unui proces: este un produs al
impactului evoluþiei tuturor sferelor de activitate umanã
asupra gîndirii pedagogice menit sã facã educaþia

Descongestionare

Curriculum explicit
principal
Curriculum absent
Curriculum implicit
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Caracterul dinamic al paradigmei curriculare ne
determinã sã percepem implementarea curriculumului ca
un proces ce constã dintr-o etapã iniþialã, prin care deja
a trecut o mare parte din profesorii ºcolari ºi educatori,
care se referã la schimbarea majorã a proceselor de
proiectare a activitãþii educative în contextul prioritãþii
obiectivelor (nu a conþinuturilor), la asigurarea corespondenþelor necesare între elementele proiectului: obiectiveconþinut-metodologie-evaluare. Etapa urmãtoare include
valorificarea tuturor dimensiunilor ºi a formelor educaþiei/
instruirii, integrabile din perspectiva (auto)educaþiei
permanente, precum ºi a modificãrilor procesului educaþional în caz de renovare, descongestionare, dezvoltare
etc. a curriculumului.
Implementarea curriculumului trebuie tratatã ca un
proces integru în care fiecare tip de curriculum îºi are rolul
sãu. Calitatea mediului educaþional ºi a culturii
organizaþionale, relaþiile familiei ºi ale comunitãþii cu
instituþia de învãþãmînt influenþeazã în mod direct
introducerea curriculumului principal; calitatea
identificãrii conþinutului curriculumului absent constituie
catalizatorul procesului de implementare a curriculumului
principal care este determinat de calitatea organizãrii
sistemului de autoevaluare/evaluare.
Managementul implementãrii curriculumului
Necesitatea explicãrii ºi direcþionãrii evoluþiei
procesului de implementare a curriculumului impune o
analizã multiaspectualã, în care perspectivele sistemicã
ºi managerialã sînt de importanþã crucialã. Implementarea
curriculumului se supune legitãþilor Ciclului
comprehensiv al schimbãrii, conform cãruia în primul
ciclu prevaleazã acþiunile de elaborare a curriculumului
ºi schimbãrile poartã un caracter de sus în jos, iar în
cel de-al doilea ciclu urmeazã o schimbare calitativã,
proactivã, de jos în sus, localizatã preponderent în
instituþia de învãþãmînt. Reforma educaþionalã din
Moldova a ajuns la etapa în care accentele se deplaseazã
de la centru la periferie, adicã partea de reformã de sus
în jos s-a realizat, urmînd a fi realizatã partea în care rolul
principal îi revine instituþiei de învãþãmînt. Abordarea
procesului de implementare a curriculumului doar din
perspectivã pedagogicã nu este în stare sã valorifice pe
deplin oportunitãþile oferite de acest fenomen.
Îmbunãtãþirea calitãþii demersului de predare-învãþareevaluare în grupa de copii este doar o secvenþã a
implementãrii. Introducerea curriculumului necesitã
asigurarea unor medii curriculare care pot fi organizate
printr-un model de management care include
managementul schimbãrii focalizat pe dezvoltarea
instituþiei de învãþãmînt. Proiectarea, organizarea,
coordonarea, antrenarea, controlul/evaluarea realizãrii
prevederilor curriculumului, ca document de politicã
educaþionalã, în scopul eficientizãrii educaþiei copiilor de
vîrstã timpurie ºi preºcolarã în Republica Moldova,
constituie esenþa acþiunii de management al implementãrii

curriculumului. Abordarea managerialã în implementarea
curriculumului oferã o nouã viziune asupra conducerii
instituþiei de învãþãmînt.
Managementul implementãrii curriculumului îºi
dovedeºte eficienþa, dacã:
• asigurã calitatea mediilor curriculare (managerial,
cultural, economic, comunitar, al tehnologiilor
didactice), adicã echilibrul continuu dintre regimul
de funcþionare a instituþiei de învãþãmînt ºi
regimul de dezvoltare, precum ºi focalizarea
eforturilor mediului intern ºi ale mediului extern
în organizarea procesului educativ;
• este construit pe baza articulãrii principiilor, logicii
procesului ºi elementelor managementului
schimbãrii ºi ale managementului calitãþii cu
principiile abordãrii curriculare a educaþiei. De
exemplu, organizarea demersului didactic centrat
pe elev implicã organizarea proceselor de
management în instituþie centrate pe profesor ºi
educator;
• este perceput ca un proces reformator, inovativ,
însoþit de cercetare experimentalã continuã.
Managerul urmeazã sã promoveze rolurile noi ale
fiecãrui actant al procesului educaþional (Figura 2). El
trebuie sã edifice împreunã cu educatorii ºi pãrinþii un
mediu educaþional care:
 este favorabil pentru fiecare copil, în funcþie de
cerinþele educaþionale ale acestuia;
 stimuleazã creativitatea ºi dorinþa copilului de a
se implica în activitatea de cunoaºtere, de lucru
în comun cu ceilalþi;
 oferã acces la produsele activitãþii copiilor;
 pune la dispoziþia fiecãrui copil materialele
necesare pentru activitate, zone pentru jocuri ºi
activitãþi independente.
Managerul promoveazã mecanisme ºi instrumente de
organizare a procesului educaþional prin care
monitorizeazã:
 centrarea procesului educaþional pe copil;
 abordarea complexã a activitãþilor de învãþare de
cãtre educator;
 diversificarea contextelor de învãþare (formã de
organizare: individual, frontal, în grupuri mici;
conþinuturi: activitãþi tematice, subiecte
crosscurriculare; metode: învãþare prin cooperare,
proiecte etc.);
 stimularea ºi valorificarea potenþialului fiecãrui
copil, supervizarea ºi evaluarea progresului
acestuia.
Managerul care implementeazã curriculumul ia decizii
de care depinde viitorul generaþiei în creºtere, al societãþii
în general. Viaþa este un proces de învãþare, iar noi
învãþãm prin deciziile pe care le luãm. Dacã nu am lua
decizii importante, nu am învãþa lecþii importante.
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Figura 2.
Copilul
• este
Pãrinþii
autorul
Educatorul
• transmit copilului
propriei
identificã nevoile ºi interesele copilului;
moºtenirea culturalã a
învãþãri
evalueazã progresul copilului
familiei
construieºte oportunitãþi diferenþiate ºi
individualizate de învãþare
• asigurã coerenþa
Mediul intern
este partener al copilului în interacþiunea
educaþiei în mediul
• acceptã
cu mediul
grupei ºi în cel familial
diversitatea
este partener al pãrinþilor în dezvoltarea
• respectã
personalitãþii copilului
• asigurã un mediu
personalitatea
este partener al colegilor în creºterea
sãnãtos pentru
profesionalã, al comunitãþii educaþionale,
dezvoltarea
al tuturor actanþilor procesului în
psihoemoþionalã, fizicã,
focalizarea eforturilor pentru eficientizarea
mentalã, socialã a
educaþiei
copilului
Managerul
• sprijinã, încurajeazã parteneriatul
• identificã nevoile ºi interesele educatorului
dintre copil, pãrinþi ºi educatori
în
aprofundarea
competenþelor
• asigurã un mediu intern adecvat
profesionale
implementãrii curriculumului
• proiecteazã, organizeazã, coordoneazã ºi
• asigurã raportul mediu intern-mediu
monitorizeazã formarea continuã internã ºi
extern
externã a cadrelor didactice
Mediul extern
• sprijinã parteneriatul
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vor aplica Curriculumul în acord cu Concepþia educaþiei
copiilor de vîrstã timpurie ºi preºcolarã revizuitã, cu Legea
învãþãmîntului din Republica Moldova, cu Convenþia
ONU despre drepturile copiilor ºi cu sprijinul materialelor
enumerate.
Necesitatea dezvoltãrii unui nou curriculum este
determinatã de:
a) reconceptualizarea rolului educaþiei timpurii în
formarea personalitãþii;
b) noile rezultate ale cercetãrilor privind copilul ºi
dezvoltarea lui;
c) redefinirea rolului educaþiei în formarea personalitãþii din perspectiva societãþii democratice moderne;
d) schimbãrile economice ºi sociale din Republica
Moldova ºi din lume.
Noi perspective asupra copilului ºi a dezvoltãrii
acestuia. Subiectualitatea copilului în perioadele timpurii
se manifestã în activismul lui cognitiv ºi motor, în
trebuinþe ºi tendinþa de a le satisface, în emoþii ºi
impulsuri, în selectivitatea atenþiei, perceperii, memoriei.
Cercetãrile recente în domeniul psihologiei demonstreazã
importanþa perioadelor timpurii din viaþã pentru formarea
personalitãþii. Cu cît copilul este mai mic, cu atît este mai
mare receptivitatea faþã de influenþele ambianþei spontane
sau special organizate ºi mai durabile efectele
respectivelor influenþe. Din acest punct de vedere, primele
etape din viaþã sînt deosebit de valoroase pentru
constituirea personalitãþii. Copilul trãieºte cele dintîi
experienþe de interacþiune cu oamenii, natura ºi obiectele,
cunoaºte cultura ºi valorile umane. În aceastã perioadã
se pun bazele formãrii personalitãþii ºi individualitãþii
copilului, a sãnãtãþii lui fizice ºi psihice.
J. Dewey, D. Elconin, E. Erikson, J. Piaget, L. Vîgotsky,
prin teoriile lor asupra evoluþiei copilului, au contribuit
la conturarea unei viziuni integrale asupra educaþiei,
conform cãreia copilul este autorul propriei personalitãþi.
Sursa învãþãrii o constituie diversitatea experienþelor
(cognitive, sociale, emoþionale, fizice) trãite de copil. De
aceea, este semnificativ a încuraja trebuinþele naturale de
explorare, de experimentare; a consolida curiozitatea,
dorinþa de a comunica ºi a relaþiona. O asemenea viziune
asupra copilului modificã ºi concepþia asupra esenþei
procesului educaþiei care, ºi în perioadele timpurii, constã
în interacþiunea între subiecþi, între douã pãrþi active, nu
doar în influenþa educatorului asupra celui educat.
Noua viziune, precum ºi schimbãrile care se produc
la ora actualã atît în Republica Moldova, cît ºi în lume,
necesitã o reconsiderare a Curriculumului pentru educaþia
timpurie ºi preºcolarã din perspectiva asigurãrii tuturor
condiþiilor pentru dezvoltarea integralã, normalã ºi deplinã
a copilului în funcþie de potenþialul de care dispune.
Principiul axãrii pe copil a atras atenþia asupra
reconsiderãrii tendinþelor naturale proprii copilului, pe care
educatorul ºi pãrintele trebuie sã le stimuleze ºi sã le
valorifice în construirea contextelor ºi situaþiilor de învãþare.

Prezentul curriculum valorizeazã perioadele copilãriei
timpurii ºi preºcolare, apreciazã importanþa lor pentru
formarea unei personalitãþi armonioase, promoveazã
abordarea holisticã a dezvoltãrii ºi egalitatea ºanselor în
conjugare cu respectarea autonomiei copilului, a nevoilor
lui personale.
Principiile care au stat la baza elaborãrii
Curriculumului educaþiei copiilor de vîrstã timpurie ºi
preºcolarã:
• principiul educaþiei centrate pe copil (respectarea ºi valorizarea unicitãþii copilului, a nevoilor
ºi caracteristicilor acestuia);
• principiul respectãrii drepturilor copilului (dreptul la educaþie, dreptul la liberã exprimare etc.);
• principiul învãþãrii active (crearea de experienþe
de învãþare în care copilul este autorul propriei
formãri);
• principiul dezvoltãrii integrate (printr-o abordare integratã a activitãþilor, transdisciplinarã);
• principiul interculturalitãþii (cunoaºterea,
recunoaºterea ºi respectarea valorilor naþionale
ºi ale celorlalte etnii);
• principiul echitãþii ºi nondiscriminãrii
(asigurarea de oportunitãþi de dezvoltare pentru
toþi copiii, indiferent de gen, etnie, religie sau
statut socio-economic);
• principiul educaþiei ca interacþiune dintre
educator ºi cel educat (dependenþa rezultatelor
educaþiei de ambele pãrþi participante în proces,
de individualitatea copilului, cît ºi de
personalitatea educatorului).
Ce aduce nou acest curriculum?
Respectivul document se distinge printr-o nouã
perspectivã asupra:
 rolului acordat copilului în propria devenire;
 importanþei conferite dezvoltãrii personale a
copilului ºi educaþiei pentru sãnãtate;
 rolului primordial atribuit jocului în învãþare, în
special jocului de rol;
 rolului personalitãþii cadrului didactic în procesul
de învãþare, în interacþiunea cu copilul; modului în
care trebuie construite situaþiile ºi experienþele de
învãþare în spaþiul instituþiei de educaþie timpurie,
pentru a acorda libertate de manifestare copilului;
 modului în care necesitã a fi organizat mediul
educaþional;
 rolului parteneriatului real ºi deschis între
educatori ºi pãrinþi.
Principiile aplicãrii curriculumului:
 principiul individualizãrii (organizarea
activitãþilor þinînd cont de ritmul propriu de
dezvoltare al copilului, de nevoile ºi interesele
sale, asigurîndu-se libertatea acestuia de a alege
activitãþi ºi sarcini în funcþie de preocupãrile ºi
trebuinþele individuale);
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 principiul învãþãrii bazate pe joc (jocul este
activitatea primordialã a copilului de 1-7 ani prin
care acesta se dezvoltã natural; jocul trebuie sã
stea la baza conceperii activitãþilor de învãþare de
toate tipurile);
 principiul diversitãþii contextelor ºi situaþiilor
de învãþare (oferirea de contexte ºi situaþii de
învãþare cît mai variate, care sã solicite implicarea
copilului sub multiple aspecte: cognitiv,
emoþional, social, motoriu);
 principiul alternãrii formelor de organizare a
activitãþii ºi a strategiilor de învãþare;
 principiul parteneriatului instituþiei preºcolare
cu familia ºi comunitatea (care sã asigure
continuitate ºi coerenþã în demersul educaþional;
familia trebuie consideratã un partener activ, nu
doar receptor al informaþiilor furnizate de
educatoare referitoare la progresele realizate de
copil; totodatã, este importantã înþelegerea valorii
educaþiei în perioadele timpurii ºi preºcolare
pentru comunitate ºi participarea comunitãþii).
Strategii de predare-învãþare. Cadrul didactic
dispune de libertatea de a alege strategiile didactice care
rãspund cel mai bine exigenþelor educaþiei centrate pe
copil. În acest sens, respectarea particularitãþilor
individuale, a ritmului propriu de învãþare ºi valorificarea
potenþialului fiecãrui copil reprezintã cerinþele de bazã.
Strategiile pe care le selecteazã cadrele didactice
trebuie sã se sprijine pe principiile metodologice de
aplicare a programelor enumerate mai sus.
Recomandãrile metodologice privind implementarea
acestui curriculum vizeazã, în special, urmãtoarele
aspecte:
 Dezvoltarea integralã a copilului, care necesitã un
mod integrat de abordare de cãtre educator a
activitãþilor desfãºurate în creºe ºi grãdiniþe.
Jocul, modul natural de a învãþa al copilului,
reprezintã un exemplu concludent de activitate
integratã, interdisciplinarã.
 Un alt mod de a integra experienþele de învãþare
ale copiilor îl constituie activitãþile tematice.
Proiectarea unor astfel de activitãþi reprezintã un
sprijin pentru copil în înþelegerea integritãþii lumii
înconjurãtoare. Învãþarea bazatã pe proiect
înseamnã un mod de planificare a unei activitãþi
tematice ºi o modalitate prin care copilul participã
la diverse experienþe de învãþare ce sprijinã
integrarea achiziþiilor dobîndite de copil.
 Învãþarea prin cooperare (utilizarea grupurilor
mici de 3-5 copii ºi a învãþãrii în perechi) reprezintã
un mod natural prin care copiii învaþã unii de la
alþii ºi un avantaj din punctul de vedere al
dezvoltãrii lor socio-emotionale.
Noi roluri ale cadrului didactic. Educatorul va fi
partenerul copilului în interacþiunea acestuia cu mediul,

în scopul de a-l însuºi, a-l stãpîni ºi a-l transforma. El
trebuie sã asigure ºanse egale pentru toþi copiii, confort
emoþional, protecþia vieþii ºi sãnãtãþii lor, de asemenea,
sã le respecte drepturile personale ºi sociale.
Principalele dimensiuni ale rolurilor exercitate de
educator:
 facilitator al învãþãrii: creeazã contexte de învãþare
cît mai variate, cît mai stimulative, cît mai adaptate
particularitãþilor individuale ale copiilor,
oferindu-le posibilitatea de a alege între ocazii ºi
materiale diverse;
 observator al progresului copilului, luînd în consideraþie particularitãþile individuale, interesele ºi
nevoile lui;
 reflexiv ºi empatic, pentru a considera ºi reconsidera permanent rezultatele observãrilor asupra
copiilor, a analiza cu atenþie ºi a lua decizii
adecvate;
 deþinãtor al unor atitudini creative în rezolvarea
problemelor educaþionale cu care se confruntã;
 acceptarea noului ºi a soluþiilor care sã corespundã multiplelor nevoi ale copiilor; flexibilitate
în planificãri, decizii ºi activitãþi;
 partener real;
 cooperare cu colegii, cu specialiºtii ºi cu membrii
comunitãþii care îi pot sprijini efortul educativ.
Rolul familiei ca prim educator al copilului ºi
partener în educaþia acestuia. Statutul familiei ca prim
educator al copilului reprezintã un factor important în
stabilirea parteneriatului între aceasta ºi instituþiile de
educaþie timpurie ºi preºcolarã. Eforturile depuse de
pãrinþi ºi educatori trebuie sã se bazeze pe un schimb
bogat de informaþii ºi experienþe, pe colaborare în
asigurarea celor mai bune condiþii de creºtere ºi
dezvoltare a copiilor.
Familia constituie mediul socio-cultural în care copilul
s-a nãscut ºi creºte. De aceea, respectul pentru moºtenirea
culturalã a fiecãrei familii ºi valorificarea acesteia în spaþiul
grupei este un aspect semnificativ. Pãrinþii trebuie sã
regãseascã în instituþia de educaþie timpurie ºi preºcolarã
un sprijin, pentru a colabora cu educatorii ºi a participa
la activitãþile realizate cu copiii, ei trebuie sã ia cunoºtinþã
de informaþii privind
• particularitãþile de vîrstã ale copilului;
• importanþa intervenþiilor educaþionale;
• rolul mediului stimulativ cu care copiii
interacþioneazã;
• necesitatea asigurãrii unui climat securizant
pentru sãnãtatea fizicã ºi psihicã a copilului;
• activitãþile desfãºurate în instituþia de educaþie
timpurie.
Cooperarea dintre pãrinþi ºi educatori este esenþialã
pentru a asigura coerenþa ºi consecvenþa acþiunii
educaþionale a celor doi factori de educaþie asupra
copilului.
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Noi cerinþe faþã de mediul educaþional. Specificul
dezvoltãrii în perioada timpurie ºi în cea preºcolarã
solicitã organizarea cu grijã a mediului de învãþare  un
instrument educaþional necesar ºi eficient.
• Mediul de învãþare în creºe ºi instituþiile
preºcolare va fi constituit astfel încît sã stimuleze
activitatea ºi creativitatea copiilor, dorinþa de a se
implica în activitãþi; sã sugereze ºi sã motiveze
comportamente cognitive, de colaborare, de
participare ºi de culturã igienicã.
• Materialele cu conþinut demonstrativ-stimulativ
se vor expune la nivelul cîmpului vizual al copiilor,
fiind schimbate în funcþie de obiectivele la zi.
• Copiii vor avea acces la produsele activitãþii lor;
la îndemînã li se vor pune, în cantitãþi suficiente,
diverse materiale ºi jucãrii care sã le impulsioneze
ideile ºi acþiunile.
• În creºe ºi grãdiniþe, în sãli ºi pe teren, se vor
amenaja zone pentru jocuri dinamice; activitãþi
independente sau în grup; activitãþi de construire,
de familiarizare cu natura, cu cartea; spectacole
de umbre, de masã, de imagini etc.
• Obiectele ce formeazã mediul educaþional vor fi
adecvate particularitãþilor psihologice ºi de vîrstã
ale copilului, vor rãspunde exigenþelor estetice ºi
sanitare.
O nouã perspectivã asupra evaluãrii copilului.
Evaluarea performanþelor copiilor de diverse vîrste,
inclusiv a celor de vîrstã timpurie ºi preºcolarã, are un rol
esenþial, întrucît constituie o modalitate obiectivã de
punere în evidenþã a progresului realizat, a rezultatelor
procesului educaþional, care trebuie ºi pot fi obþinute prin
diverse tehnologii pedagogice în baza cerinþelor
curriculare.
Evaluarea furnizeazã, totodatã, ºi informaþia necesarã
pentru implementarea unor procedee de formare continuã
ºi de stabilire a continuitãþii în procesul de educaþie a
copiilor.
Pornind de la particularitãþile de vîrstã ale copiilor,
considerãm oportun a elabora instrumente simple cu
ajutorul cãrora, în formã de joc, s-ar aprecia principalele
conduite ºi s-ar determina gradul general de dezvoltare a
personalitãþii copilului.
O atenþie deosebitã se va acorda evaluãrii formative,
realizatã în funcþie de obiectivele generale ºi cele de
referinþã, prevãzute de curriculum, ºi nu în raport cu
nivelurile atinse de unii copii supradotaþi.
Evaluarea va fi supusã urmãtoarelor cerinþe:
• se va promova pe un fond afectiv pozitiv, fãrã a
provoca copilului emoþii negative;
• obiectul evaluãrii va fi conduita copilului,
acþiunile, produsele activitãþii sale într-o situaþie
concretã, copilul ca personalitate fiind tratat
permanent cu respect ºi dragoste;
• copiii se vor implica în procesul de evaluare, fiind

încurajaþi sã-ºi analizeze ºi sã-ºi aprecieze propriile
performanþe;
• comparaþiile se vor referi la rezultatele precedente
ºi cele actuale ale copilului, ºi nu la diferenþele
dintre copii;
• educatorul va observa ºi va încuraja succesele
fiecãrui copil, fãrã a trece pe cineva cu vederea.
Educatorii sînt liberi în alegerea metodelor ºi
modalitãþilor de apreciere. Important este ca evaluarea sã
aibã pentru cadrele didactice un rol proiectiv, iar pentru
copii o funcþie constructivã, de încurajare (sã nu
constituie un factor de inhibiþie, refuz sau blocaj).
Criteriul principal al succesului copilului în
dezvoltarea sa va fi diferenþa dintre rezultatele ultimei ºi
penultimei evaluãri.
Obiectivele generale pentru educaþia timpurie ºi
preºcolarã vizeazã:
 dezvoltarea integralã normalã ºi deplinã a
copilului, valorificîndu-se potenþialul fizic ºi psihic
al acestuia, respectîndu-se ritmul propriu de
dezvoltare, nevoile afective ºi specificul activitãþii
sale de bazã  jocul;
 dezvoltarea capacitãþii de a interacþiona cu alþi
copii, cu adulþii ºi mediul pentru a dobîndi
cunoºtinþe, deprinderi, atitudini ºi conduite noi;
 încurajarea explorãrilor, exerciþiilor ºi
experimentãrilor, ca practici autonome de învãþare;
 descoperirea de cãtre fiecare copil a propriei
identitãþi, a autonomiei, dezvoltarea unei imagini
de sine pozitive;
 sprijinirea copilului în achiziþionarea de
cunoºtinþe, capacitãþi, deprinderi ºi atitudini
necesare acestuia la intrarea în ºcoalã ºi pe tot
parcursul vieþii.
De la grãdiniþã la ºcoalã (finalitãþile educaþiei
preºcolare). Realizarea obiectivelor propuse de
Curriculumul educaþiei copiilor de vîrstã timpurie ºi
preºcolarã va permite copilului sã debuteze în rolul de
elev, fiind capabil sã comunice eficient ºi sã coopereze
cu semenii ºi adulþii; sã se implice în activitatea clasei
aducînd contribuþia sa; sã ia atitudine faþã de
evenimentele ºi comportamentul altora; sã evalueze
propria conduitã ºi sã-ºi aplice potenþialul pentru a
soluþiona probleme; sã identifice ºi sã formuleze verbal
emoþiile ºi sentimentele proprii. Copilul va demonstra
încredere în sine ºi autorespect.
Stãpînind comunicarea verbalã, preºcolarul va asculta
partenerul de comunicare; va participa la convorbiri; va
relata coerent despre obiecte, persoane, evenimente din
experienþa sa; va reda conþinutul unor texte de volum mic;
va formula întrebãri ºi rãspunsuri; va efectua analiza
sonorã a cuvîntului; va identifica sunetul ºi litera, literele
de tipar. Totodatã, copilul va fi capabil sã depunã unele
eforturi cognitive ºi volitive, sã-ºi orienteze atenþia ºi sã
se concentreze asupra sarcinii. Preºcolarul va demonstra
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dezvoltãrii. Uneori ele se vor realiza integrat,
transdisciplinar, iar alteori monodisciplinar. Cadrele
didactice sînt chemate sã organizeze procesul educativ
astfel încît obiectivele prevãzute în cadrul diferitelor
module sã se intercaleze atît pe orizontalã, cît ºi pe
verticalã.
Recent, la Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei a avut loc
seminarul de totalizare a rezultatelor implementãrii
curriculumului. Implementarea a fost monitorizatã în
25 de instituþii de educaþie preºcolarã din raioanele de
nord, sud ºi centru ale Moldovei, din municipiile Bãlþi ºi
Chiºinãu. În cadrul discuþiilor s-au menþionat
oportunitãþile acordate copilului de documentul în cauzã:
dezvoltarea în armonie cu propriile ritmuri ºi trebuinþe;
recunoaºterea valorii copilãriei; formarea ºi consolidarea
eului; valorificarea activismului copilului. Participanþii la
procesul de monitorizare ( inspectori, metodiºti, educatori)
au menþionat cã este interesant sã lucrezi cu acest
curriculum, documentul lasã loc pentru creativitatea ºi
autonomia educatorului ºi a instituþiei, implicã familia,
conteazã pe parteneriatul cu comunitatea, dar,
concomitent, au remarcat ºi necesitatea condiþiilor
minimum pentru aplicarea lui: instruirea educatorilor;
susþinerea materialã ºi moralã a cadrelor didactice;
pregãtirea pãrinþilor; asigurarea instituþiilor cu cadre,
spaþii ºi materiale didactice; crearea cadrului legislativ
favorabil dezvoltãrii unitãþii educative preºcolare.

Didactica Pro..., Nr.3-4(43-44) anul 2007

copilul va demonstra capacitatea de a se implica în
rezolvarea problemelor, de a grupa obiecte, a ordona, a
compara, a analiza, a trage concluzii în baza materialului
intuitiv ºi a elabora o soluþie în situaþii cotidiene. El va
înþelege numerele ºi cifrele, operaþiile de adunare ºi
scãdere ºi va cunoaºte simbolurile lor matematice.
Spre finele vîrstei preºcolare, copilul va demonstra
abilitãþi de explorare a obiectelor vii ºi nevii, va corela
schimbãrile din natura vie ºi inertã, va fi conºtient de
efectele activitãþii omului ºi responsabilitatea acestuia
pentru mediu.
La debutul ºcolar, copilul va fi informat ºi va aprecia
teatrul, artele plastice, literatura, muzica, dansul; va
manifesta tendinþe de exprimare a gîndurilor ºi emoþiilor
prin mijloace artistice, creativitate ºi sentimente estetice.
El va veni la ºcoalã sãnãtos din punct de vedere fizic ºi
psihic; va demonstra deprinderi de igienã individualã,
alimentarã ºi de grup, precum ºi abilitãþi elementare de
autoajutor. Copilul se va implica cu plãcere în activitãþile
motrice, demonstrînd coordonare psihomotorã, un nivel
suficient de dezvoltare a miºcãrilor de bazã ºi a celor fine.
Structura programelor ariilor curriculare
Pentru perioada 1-3 ani au fost stabilite urmãtoarele
arii curriculare:
• Cunoaºterea lumii, dezvoltarea personalã ºi
socialã
• Dezvoltarea limbajului ºi a comunicãrii
• Educaþia fizicã ºi pentru sãnãtate
• Educaþia prin arte
Ariile curriculare pentru educaþia copiilor de vîrstã
preºcolarã sînt:
• Educaþia fizicã ºi pentru sãnãtate
• Dezvoltarea personalã, educaþia pentru familie ºi
societate
• Educaþia prin arte
• Dezvoltarea limbajului ºi a comunicãrii
• ªtiinþe, cunoaºterea mediului ºi cultura ecologicã.
Fiecare arie curricularã conþine: obiective-cadru,
obiective de referinþã, exemple de activitãþi de învãþare,
exemple de conþinuturi ºi mijloace de realizare a
activitãþilor.
Întru realizarea obiectivelor stipulate, educatorul va
utiliza conþinuturile educaþionale, alese în raport cu
particularitãþile grupului de copii ºi obiectivele
educaþionale la zi, luîndu-se în consideraþie nivelul
dezvoltãrii tehnico-ºtiinþifice a societãþii, vîrsta copiilor,
nevoile lor de dezvoltare, capacitatea de achiziþionare ºi
solicitãrile realitãþii. Un criteriu de selecþie va fi capacitatea
conþinuturilor de a deveni practici uzuale. Domeniile de
cunoaºtere, de care þin conþinuturile, sînt sãnãtatea ºi
cultura fizicã, eul, societatea ºi familia, mediul natural ºi
cultura ecologicã, artele ºi ºtiinþele.
Obiectivele educaþionale incluse în curriculum sînt
distribuite convenþional pe arii curriculare, pentru a
accentua importanþa unor acþiuni, informaþii, aspecte ale
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Ghidul cadrelor didactice
pentru educaþia timpurie
Toate ideile cuprinse în acest ghid au avut ca
reper primordial COPILUL

Maria BARANOV

Cîtã vreme trãieºti, înveþi, ºi cîtã vreme înveþi,
trãieºti.
(Howard Hendricks)

Creºa-grãdiniþã nr. 216, mun. Chiºinãu

Copilãria timpurie reprezintã cea mai importantã
perioadã din viaþa micuþului prin consecinþele durabile pe care le are asupra dezvoltãrii lui ulterioare. Anume la aceastã
etapã creierul copilului este capabil sã perceapã uºor ºi repede experienþele noi ºi sã le foloseascã util, lucru ilustrat
în tabelul de mai jos:
Ferestrele oportunitãþilor
Prenatal Naºterea 1 an
2 ani
3 ani
4 ani
5 ani
Dezvoltarea motorie ......................................................................
Motricitatea finã ............................................................................
Vederea .......
Vocabularul de bazã ...
Limba a doua .............................................................
Performanþe muzicale .............
Matematica ºi logica .............................
Ataºamentul social ...
Controlul emoþiilor ...................................................
Ghidul cadrelor didactice pentru educaþia timpurie
este destinat educatorilor care vor implementa
Curriculumul educaþiei copiilor de vîrstã timpurie ºi
preºcolarã (1-7ani) în Republica Moldova, ambele fãcînd
parte din setul de documente de politicã educaþionalã care
defineºte spaþiul educaþiei copiilor de aceastã vîrstã.
Respectivele documente traseazã conturul concepþiei
despre copilul mic, al concepþiei despre educaþia timpurie
ºi importanþa ei, al practicilor dorite în educaþia timpurie, al
profilului educatorului în perioada timpurie.
Ideea centralã pe care se bazeazã documentele vizate
este urmãtoarea: fiecare copil este unic, iar aceastã
unicitate reprezintã punctul de plecare în toate deciziile
pe care le luãm în privinþa lui, cu scopul primordial de a-l
ajuta sã se dezvolte deplin. Recunoaºterea ºi cunoaºterea
unicitãþii lui ne va permite sã ºtim cum îl putem ajuta. Cu
cît mai mult ne vom apropia de copil ºi cu cît mai bine îl
vom înþelege, cu atît mai multe vom învãþa despre
suportul pe care trebuie sã i-l oferim pentru a creºte ºi a
se dezvolta la nivelul potenþialului de care dispune.
În educaþie nu existã reþete! Existã idei ºi teorii
fundamentate pe noi cercetãri, existã experienþã, existã
practici confirmate în timp care ºi-au demonstrat
avantajele, existã valori, principii, reguli, dar nu existã
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6 ani

7-10 ani

11-23 ani

reþete. Pentru cã fiecare copil este unic, pentru cã fiecare
grup de copii este unic, pentru cã fiecare cadru didactic
este unic, pentru cã fiecare familie este unicã. Pentru
fiecare dintre ei educaþia îmbracã forme specifice! De
aceea, succesul educaþiei se bazeazã pe adaptarea
demersului educaþional la nevoile individuale ale
fiecãrui copil!
Ghidul  un instrument de lucru pentru cadrele
didactice  este realizat cu scopul:
 de a oferi sprijin în aplicarea cerinþelor
Curriculumului;
 de a crea o perspectivã comunã, unitarã asupra
dezvoltãrii copilului ºi educaþiei în aceastã
perioadã;
 de a promova practicile educaþionale care
stimuleazã ºi susþin dezvoltarea copilului;
 de a sprijini alegerile ºi a argumenta deciziile
pedagogice ale cadrelor didactice în practica
zilnicã, de a le oferi ºansa sã-ºi dezvolte abilitãþile.
Ghidul prezintã o corelaþie între teorie ºi practicã.
Practica confirmã valoarea teoriei ºi este susþinutã de
argumente ºtiinþifice. Concepte ºtiinþifice au referinþã în
studiile de specialitate utilizate, textul este prezentat într-o
formã sugestivã ºi clarã. Structura ghidului developeazã

echilibrul între teorie ºi practicã. Primele cinci capitole
contureazã universul teoretic al educaþiei timpurii,
perspectiva psihopedagogicã actualã privind educaþia
copilului mic ºi argumentele adoptãrii acestei
perspective, principiile care trebuie sã stea la baza aplicãrii
respectivei abordãri, a practicilor educaþionale, precum
ºi scopurile generale pe care urmeazã sã le avem în vedere
în perioada 1-7 ani. Argumentele prezentate susþin:
 avantajele abordãrii holistice (globale) a copilului,
acordîndu-se atenþie dezvoltãrii acestuia atît în
plan fizic, al sãnãtãþii, cît ºi în plan cognitiv ºi
socio-emoþional;
 necesitatea respectãrii unicitãþii fiecãrui copil prin
adaptarea educaþiei la nevoile, interesele ºi ritmul
individual de dezvoltare a acestuia.
Conceptual, Ghidul se bazeazã pe teoriile psihopedagogice constructiviste ale urmãtorilor cercetãtori:
• Jean Piaget (Teoria stadialã a dezvoltãrii
cognitive);
• Erik Erikson (Teoria dezvoltãrii psihosociale);
• Lev Vîgotsky (Teoria învãþãrii socio-culturale
ºi zona dezvoltãrii proxime);
• John Dewey (a cãrui tezã a schimbat imaginea
educaþiei: Lumea întreagã este laboratorul
nostru de creaþie, copilul trebuie sã iasã din
bãnci ºi sã meargã în lume);
• Ovide Decroly (reprezentant al ºcolii centrate pe
copil);
• Carl Rogers (promotor al metodelor nondirective
centrate pe copil);
• Hovard Gardner (Teoria multiplelor inteligenþe).
Aceste teorii sînt implementate în practicile
educaþionale propuse pentru realizarea procesului
educaþional integrat, axat pe necesitãþile copilului.
Ideile constructiviºtilor:
 procesul de învãþare apare pe mãsurã ce copilul
încearcã sã înþeleagã lumea înconjurãtoare;
 învãþarea devine proces interactiv;
 copiii coreleazã noul cu ceea ce cunosc deja;
 învãþarea aparþine celui care învaþã sînt utilizate

în elaborarea strategiilor educaþionale prin care se
realizeazã procesul educaþional integrat, armonizat, semnificativ, individualizat; se regãsesc în
practicile care stimuleazã copiii sã înveþe activ,
trãind bucuria cunoaºterii prin joc ºi descoperire,
care le oferã oportunitatea de a lua decizii, de a-ºi
asuma responsabilitatea pentru alegerile fãcute.
Principiile:
• considerãrii copilului ca un întreg  cunoaºterea acestuia ca individualitate, personalitate în
formare, ale cãrei arii de manifestare (fizicã,
spiritualã, emoþionalã, cognitivã, socialã) se
influenþeazã reciproc ºi se dezvoltã simultan,
fiecare dintre ele fiind în egalã mãsurã importantã;
copilul este subiect al educaþiei;
• respectãrii depline a drepturilor copilului 
comunitatea educaþionalã propagã valori fundamentale: autodisciplina, autocontrolul, responsabilitatea; valoarea sinelui (cultivarea respectului
de sine); valori ce þin de respectarea egalitãþii
ºanselor, a demnitãþii, a echitãþii în educaþie; valori
privind relaþiile cu ceilalþi: politeþe, toleranþã,
colaborare, încredere, onestitate; valori ce þin de
abordarea sarcinilor de lucru: perseverenþa,
satisfacþia muncii; recunoaºterea fiecãrei valori
implicã exprimarea ei ca un drept al copilului;
• medierii învãþãrii în cadrul procesului de
învãþãmînt  intervenþia mediatoare a adultului
ºi a contextului învãþãrii, interacþiunile sociale
pentru dezvoltarea copilului;
• individualizãrii  cunoaºterea dimensiunilor
copilului: vîrstã intelectualã, ritm de dezvoltare,
puncte forte, puncte slabe, nevoi; instituirea
climatului adecvat; planificarea;
• integrãrii  unirea ariilor curriculare prin unitãþile
tematice, prin mediul creat pe centre, unde copilul
va avea posibilitate sã colaboreze, sã înveþe, sã trãiascã emoþii ºi sentimente, sã cearã ºi sã ofere ajutor;
• învãþãrii prin joc;
• diversitãþii contextelor de învãþare
reprezintã repere importante ale activitãþii cadrului
didactic, inclusiv în construirea curriculumului real al
grupului de copii. Educatorul trebuie sã cunoascã fiecare
copil pentru a decide asupra modului în care interacþioneazã cu el ºi cu familia lui, a modului în care organizeazã
contextele ºi experienþele de învãþare, abordeazã jocul ºi
demersul instructiv-educativ.
Ghidul îi oferã educatorului multiple modalitãþi de
aplicare a principiului centrare pe copil. În acest dans
sînt antrenaþi:
1. copilul  subiect al educaþiei, care are opinie
personalã, responsabilitate; se implicã activ în
comunicare, negociere, interacþiune, luare de
decizii;
2. familia  prim responsabil de educaþia copilului;
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3. cadrul didactic  ajutorul familiei în elevarea copilului.
beneficiind de un mediu educaþional fizic/emoþional dotat,
confortabil, deschis, securizant, stimulativ, flexibil, unde
comunicarea este facilitatã prin lucrul în grup, echitate,
acceptare necondiþionatã, încurajare.
Dacã primele cinci capitole ale Ghidului au o mai mare
încãrcãturã teoreticã, urmãtoarele au îmbinat aspectele
teoretice cu cele practice, incluzînd numeroase exemple,
recomandãri ºi sugestii utile cadrelor didactice (ultimul
capitol fiind destinat în exclusivitate exemplelor).
Gradarea progresivã de la teorie la practicã a avut drept
unic scop de a le oferi cadrelor didactice un argument, o
explicaþie pentru opþiunile ºi recomandãrile didactice întru
promovarea ºi susþinerea unei noi perspective asupra
educaþiei copilului de la 1 la 7 ani.
Ideea centralã a Ghidului, care traverseazã toate
capitolele, îndeosebi prin exemplele ºi recomandãrile
prezentate, este cã învãþarea ºi dezvoltarea copilului
de la 1 la 7 ani trebuie abordate dintr-o perspectivã
integratã, idee ce se regãseºte în:
• abordarea integratã a curriculumului,
proiectarea de unitãþi tematice (Cap. 6);
• corelarea arrilor curriculare cu centrele de
activitate, prin obiectivele de referinþã ºi
activitatea copiilor (Cap. 7);
• valorificarea jocului ca modalitate de abordare
integratã atît a dezvoltãrii copilului, cît ºi a
curriculumului (Cap. 8)  în acest capitol se
propun modalitãþi de abordare a jocului, mai ales
a jocului liber, ca activitate dominantã ºi integratã
de dezvoltare ºi învãþare a copilului, precum ºi
sugestii de valorificare a jocului;
• organizarea mediului de învãþare (Cap. 9)  în
capitolul dat se pune un accent deosebit pe
importanþa edificãrii unui mediu care sã stimuleze
toate domeniile dezvoltãrii ºi sã permitã proiectarea
de unitãþi tematice interdisciplinare; sînt inserate
materiale ºi cerinþe de utilizare a acestora în fiecare
centru de activitate. Ghidul prezintã mediul
educaþional ca o dimensiune semnificativã a
abordãrii educaþiei timpurii din perspectiva centrãrii
pe copil: amenajarea spaþiului; înzestrarea ºi
întreþinerea centrelor; organizarea activitãþilor ºi
folosirea materialelor din naturã, a unor deºeuri etc.
 materiale care nu costã bani, dar au valoare
educaþionalã, care pot avea o a doua viaþã ºi prin
care copiii învaþã, îºi formeazã abilitãþi; elaborarea
de reguli, a cãror respectare le-ar permite copiilor
sã fie autonomi, iar educatoarei sã-i observe ºi sã-i
ajute în orice moment;
• modul de interacþiune ºi comunicare cu copilul
(Cap. 10)  acest capitol atrage atenþia cadrelor
didactice asupra importanþei modului de
relaþionare ºi comunicare a copilului, hotãrîtor în
dezvoltarea acestuia sub toate aspectele. În

educaþia pentru democraþie, atitudinea pozitivã
ºi comunicarea eficientã au un rol deosebit în
formarea la copil a respectului faþã de sine ºi faþã
de alþii, în cultivarea abilitãþilor de a colabora;
• utilizarea strategiilor didactice centrate pe
individualizare, descoperire, cooperare, prin
evaluarea ºi planificarea programului zilnic
(Cap. 11)  în capitolul dat se conþin cele mai
eficiente strategii privind satisfacerea nevoilor
individuale ale copilului, încurajarea spiritului de
explorator, stimularea cooperãrii între copii;
totodatã, cadrele didactice vor înþelege cã prin
modul de planificare ºi organizare a programului
zilnic putem demonstra intenþia noastrã de a
aborda integrat dezvoltarea ºi învãþarea copilului;
• parteneriatul dintre creºã/grãdiniþã, familie ºi
comunitate (Cap. 12)  în respectivul capitol sînt
formulate argumente în favoarea necesitãþii creãrii
unei unitãþi de acþiune cadru didactic-pãrinþi ºi a
importanþei construirii parteneriatului creºã/
grãdiniþã-familie pe încredere, respect, cunoaºtere
ºi comunicare; abordarea integratã a învãþãrii ºi
dezvoltãrii copilului presupune conjugarea tuturor
eforturilor adulþilor întru satisfacerea trebuinþelor
ºi cerinþelor individuale ale copilului;
• recomandãrile metodologice pentru fiecare arie
curricularã abordeazã în mod integrat proiectarea
activitãþilor pornind de la specificul unei arii
curriculare (Cap. 13)  acest capitol oferã exemple
de activitãþi tematice reieºind din obiectivele de
referinþã ale unei arii curriculare, dar corelate cu
obiectivele de referinþã ale altor arii curriculare,
prin implicarea copiilor în activitãþi cît mai diverse.
Cadrele didactice pot lua cunoºtinþã de tehnologia
planificãrii ºi de mostre de proiecte ale unitãþilor tematice,
de strategii de armonizare a procesului educaþional, adicã
a tuturor sectoarelor educaþiei: fizic, social, emoþional,
cognitiv, ceea ce constituie un factor primordial al
dezvoltãrii umane.
Ghidul vine în ajutor tuturor celor care tind sã
transforme grãdiniþa într-un ºantier, unde educaþia este
centratã pe proces, nu pe produs (produsul limiteazã copilul,
îi deschide o singurã cale, pe cînd implicarea în proces îi
permite sã aleagã el însuºi calea, ºi poate nu numai una).
Înainte de a lua o decizie privind modul în care
intenþionãm sã educãm copilul, sã-l ajutãm sã creascã ºi
sã se dezvolte, trebuie sã fim bine pregãtiþi ºi convinºi cã
prin intervenþiile noastre nu distrugem ceea ce are el mai
de valoare: dorinþa ºi nevoia de a cunoaºte, dorinþa ºi
nevoia de a se juca, dorinþa ºi nevoia de a se miºca,
dorinþa ºi nevoia de a comunica, dorinþa ºi nevoia de a
explora. Copilul învaþã facînd, nu doar privind ce facem
noi, adulþii! Sã-i oferim toate oportunitãþile de a învãþa,
asigurîndu-i protecþia, siguranþa ºi sãnãtatea! ªi, mai
presus de toate, sã-i oferim dragoste!

GHIDUL CADRELOR DIDACTICE PENTRU EDUCAÞIA TIMPURIE
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O carte mare pentru
cei mici

ªcoala-grãdiniþã nr. 152, mun. Chiºinãu

De obicei, micuþii preferã sã spunã cã sînt mari, cã
îºi doresc o jucãrie mare ºi cã viseazã sã devinã cu
adevãrat oameni mari. Pentru ca acest vis al copiilor sã
se împlineascã, ºi-au dat strãduinþa maturii. Pentru prima
datã în Moldova, în cadrul Proiectului Educaþie pentru
toþi  Iniþiativã de Acþiune Rapidã, care vizeazã
educaþia timpurie, va fi editatã o carte uriaºã pentru
copiii de vîrstã preºcolarã. Proiectul este fructul unei
laborioase colaborãri dintre Ministerul Educaþiei ºi
Tineretului din Republica Moldova, UNICEF, UNESCO
ºi Banca Mondialã. Respectivul proiect prevede
elaborarea unor materiale didactice, inclusiv a unei cãrþi
de dimensiuni mari, care oferã multiple oportunitãþi de
lucru cu copiii. Formatul neobiºnuit al cãrþii îi va permite
educatorului sã demonstreze imaginile întregului grup
de copii, sã citeascã textul cu voce tare, preºcolarii
urmãrind, paginã cu paginã, desfãºurarea acþiunii.
Totodatã, pedagogul va putea pune întrebãri, unele cu
caracter predictibil, formulate în baza textului ºi a
imaginilor.
Toate acestea, ºi încã multe alte aplicaþii didactice, vor
fi posibile odatã cu ieºirea de sub tipar a minunatului
volum, numit familiar de echipa de autori carte uriaºã.
Lucrarea va contribui la creºterea motivaþiei copilului de
a citi, de a-ºi îmbogãþi vocabularul, de a comunica ºi de
a-ºi dezvolta vorbirea. Cartea, ca ºi celelalte care vor urma,
va putea fi utilizatã pentru diverse forme de activitate:
individual, în perechi sau în grup. Rãmîne la discreþia
educatorului ºi depinde de capacitatea acestuia de a gãsi
cele mai ingenioase metode ºi modalitãþi de lucru. În ajutor
îi vor veni ºi cursurile de formare în cascadã, organizate
pînã în toamnã de Ministerul Educaþiei ºi Tineretului.
Lucrãri cu un asemenea format ºi cu o destinaþie
didacticã similarã au fost expuse la ultima ediþie a
Salonului de Carte pentru Copii din Chiºinãu. Micii cititori
au cercetat cu mult interes aceste bijuterii editoriale. Spre
regret, volumele s-au dovedit a fi inaccesibile pentru ei,
deoarece erau scumpe, dar ºi în alte limbi.
Sperãm cã noua apariþie editorialã îi va bucura nespus
pe micii cititori ºi le va deschide noi orizonturi de lecturã.
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Valentina LUNGU

La editarea acestei opere ºi-a dat concursul o echipã
de autori formatã din scriitori, pedagogi ºi pictori. Cartea
va fi viu coloratã, corpul de literã va fi ales conform vîrstei
copiilor, enunþurile vor fi scurte, formulate clar ºi pe
înþelesul celor mici. Þinînd cont de particularitãþile de
receptare ale copiilor de vîrstã micã, pentru a le facilita
deprinderea de a citi, textul va conþine cuvinte care se
repetã.
Evident, lucrarea va fi bogat ilustratã, imaginile
reflectînd nemijlocit conþinutul inserat. Desenele vor
contribui atît la înþelegerea celor citite, cît ºi la dezvoltarea
imaginaþiei copiilor.
Grupele pregãtitoare din fiecare instituþie preºcolarã
vor fi asigurate cu cel puþin un exemplar. Echipa de lucru
sperã cã noua apariþie editorialã va ajunge în mîna
copiilor, producîndu-le multe clipe plãcute, ºi cã aceasta
nu va rãmîne, cum ades se întîmplã, o simplã piesã de
mobilier care sã adune praful.
Prima carte de acest gen se va intitula Delia merge la
ºcoalã, avîndu-l ca autor pe ilustrul scriitor pentru copii
Arcadie Suceveanu.
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Regîndind educaþia preºcolarã
din Moldova
Centre de resurse pentru pãrinþi ºi
copii de la 0 la 7 ani
Un model inovator
Liliana CALMAÞUI
Programul Educaþional Pas cu Pas

Oferirea unui start cît mai bun în viaþã pentru copiii
din Moldova este critic pentru dezvoltarea de lungã
duratã a capacitãþilor umane ale þãrii. Pentru a face faþã
acestei provocãri este necesarã o planificare strategicã
ce reflectã atît ultimele abordãri ºtiinþifice, cît ºi
îndemînarea de a promova accesul la servicii de calitate
dezvoltative pentru copiii mici ºi familii. O strategie care
este construitã pe extinderea proiectelor actuale ºi a celor
mai bune practici într-un sistem multidimensional al
dezvoltãrii timpurii a copiilor ºi care oferã o varietate de
servicii flexibile ºi bazate pe comunitate. Astfel de servicii
sînt realizate prin intermediul Centrelor Comunitare de
resurse pentru Pãrinþi ºi Copii mici de la 0 la 7 ani.
În perioada 2005-2007, în Moldova au fost create 20
de centre comunitare  rezultatul colaborãrii unor instituþii
guvernamentale, agenþii internaþionale ºi a reprezentanþelor acestora în republica noastrã, organizaþii nonguvernamentale locale: Ministerul Educaþiei ºi Tineretului,
Ministerul Sãnãtãþii, UNICEF, UNESCO, International
Step by Step Association (ISSA), Programul Educaþional
Pas cu Pas. Scopul iniþiativei l-a constituit crearea unor
modele fezabile de servicii educaþionale pentru familii ºi
copii de la 0 la 7 ani, în special pentru cei care nu
frecventeazã grãdiniþele. Acest model nou, de alternativã:
• îmbunãtãþeºte pregãtirea pentru ºcoalã a copiilor
ºi susþine potenþialul lor, dezvoltarea fizicã,
cognitivã, socialã ºi emoþionalã în cadrul unui
mediu sãnãtos, grijuliu ºi stimulativ atît în familie,
precum ºi prin intermediul centrelor comunitare;
• asigurã pãrinþii cu deprinderi, resurse ºi mediu
suportiv necesar evoluþiei copiilor prin experienþe
trãite în familie ºi în centrele comunitare, prin
legãturile cu resursele existente în comunitate;
• asigurã calitatea printr-un management efcient al
programelor ce rãspund necesitãþilor reale ºi
prioritãþilor comunitãþii ºi care implicã familiile în
procesul decizional;
• activeazã ca un punct unic de intrare, oferind
1
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pentru copii ºi familiile acestora conexiuni la serviciile comunitare de susþinere, îngrijire ºi dezvoltare.
În ultimii douãzeci de ani, în lumea modernã s-a
constatat o schimbare dramaticã în practicile de familie:
mulþi pãrinþi tineri nu mai pot beneficia de experienþa de
creºtere a copiilor pe care le-o oferea altãdatã familia lãrgitã,
întrucît tradiþia convieþuirii mai multor generaþii treptat
dispare. Pãrinþii biologici, preocupaþi tot mai mult de
obligaþiunile de serviciu  iar, în condiþiile Moldovei,
deseori plecaþi peste hotare în cãutare de lucru , sînt tot
mai puþin disponibili de a-ºi exercita funcþiile parentale,
aceastã sarcinã revenindu-le altor îngrijitori ai copilului
care, la rîndul lor, necesitã un suport competent. Dupã cum
afirmã experþii în domeniul educaþiei timpurii, cea mai mare
provocare este de a gãsi modalitãþi eficiente de susþinere
a creºterii ºi dezvoltãrii copiilor mici, în special de la 0 la 3
ani. Provocarea este legatã de faptul cã, pe de o parte,
respectiva vîrstã este una definitorie în crearea bazei pentru
capacitatea copilului de a învãþa în viitor ºi de a se realiza
în viaþã, iar, pe de altã parte, de faptul cã în aceastã perioadã,
în mare parte, de copii au grijã doar pãrinþii ºi/sau alþi
îngrijitori fãrã o susþinere competentã din exterior.
Pentru a deveni mai buni, pãrinþii au nevoie de sprijin.
Cu cît mai mult este promovat în mass-media sau la
ºedinþele cu educatorul modelul de pãrinte ideal sau familie
integrã ºi prosperã, cu atît mai mare este frustrarea
acestora, iar încrederea de sine scade odatã cu conºtientizarea imposibilitãþii de a deveni un pãrinte ideal sau bun,
aºa cum o cer educatorii. În acelaºi timp, datã fiind închiderea multor grãdiniþe, numãrul serviciilor educaþionale sa redus, iar multe dintre cele rãmase au carenþe serioase
din punctul de vedere al calitãþii. Studiul întreprins de
Guvernul Republicii Moldova cu susþinerea UNICEF a
demonstrat cã accesul la programe educaþionale pentru
copiii de la sate este mai restrîns faþã de oportunitãþile
existente pentru copiii de la oraº. În mediu, pe þarã, 7
din 10 grãdiniþe au un regim continuu de activitate: 94
la sutã sînt din mediul urban, iar 49 la sutã din cel
rural.1 Astfel, în multe localitãþi rurale copiii sînt privaþi
dublu: de un mediu adecvat ºi o susþinere competentã în
familii ºi de accesul la programe educaþionale formale.

Îngrijirea ºi dezvoltarea timpurie a copiilor în Moldova, Chiºinãu, Editura Gunivas, 2004, p. 60.
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Centrelor Comunitare pentru Copii ºi Familii: ghid
practic, Cassie Landers, Cornelia Cincilei, Liliana Calmaþui,
Chiºinãu, Editura Epigraf , 2006. Ghidul conþine sugestii
practice pentru fixarea serviciilor comunitare în funcþie de
necesitãþile specifice ale comunitãþilor ºi pentru mobilizarea
resurselor din localitate. Deºi existã mai multe modele de
servicii de acest gen, scopul tuturor este de a susþine
familiile ºi a extinde cunoºtinþele lor, de a dezvolta abilitãþile
pãrinþilor ºi a îmbunãtãþi practicile legate de evoluþia
timpurie a copiilor. Prezenta lucrare conþine informaþii
despre diverse servicii pentru familii ºi copiii mici, care pot
fi organizate la nivel de comunitate chiar în lipsa unor
instituþii educaþionale preºcolare.
Centrele Comunitare pentru Copii ºi Familii (CCCF)
ca un model inovator vin sã susþinã comunitãþile din zona
ruralã în soluþionarea problemei golului informaþional ºi
a lipsei de asistenþã pentru viitorii pãrinþi, familiile tinere
ºi copiii mici, problemã ce are repercusiuni dramatice atît
asupra fiecãrei comunitãþi în parte, cît ºi asupra societãþii
în ansamblu. Oferitã graþie acestui model inovator,
interacþiunea cu alte familii sparge indiferenþa ºi
rezistenþa la schimbare a adulþilor, face posibil accesul la
informaþii ºi resurse contemporane, susþinînd familiile din
comunitate, inclusiv cele dezavantajate. Or, numai astfel
pãrinþii capãtã încredere ºi putere în forþele proprii, fiind
responsabilizaþi ca primi educatori ai copiilor lor, fapt ce
faciliteazã startul în viaþã pentru generaþia în creºtere.
Bani ºi resurse niciodatã nu sînt suficiente pentru
educaþie ºi rezolvarea problemelor sociale din oricare þarã,
oricît de dezvoltatã ar fi aceasta. Iar ajutorul extern este
limitat ºi temporar. Important este ca resursele þãrii, fie
centrale sau locale, inclusiv cele financiare, sã fie
redirecþionate conform principiului banii sã urmeze
clientul (în cazul nostru copilul, pãrintele, educatorul)
în funcþie de necesitãþile ºi capitalul uman din comunitate.
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Din pãcate, realizarea acestor deziderate deseori este
vãzutã doar prin revitalizarea grãdiniþelor în formula de
altãdatã ºi nu prin cãutarea unor soluþii de alternativã sub
aspectul cost-eficienþã în condiþii vãdit schimbate.
Totodatã, cert este faptul cã serviciile oferite de grãdiniþe
în formula veche nu pot face faþã problemei educaþiei
familiilor cu copii mici, în general, ºi a celor cu vîrsta de la
0 la 3 ani, în special, sau a celor din familii sãrace sau cu
pãrinþi alcoolozaþi. Nici pe departe nu toate grãdiniþele
din Moldova au grupe de creºã sau grupe de vîrstã micã,
apeduct, canalizare ºi încãlzire. Iar lipsa materialelor
didactice, a jucãriilor ºi jocurilor dezvoltative, a cãrþilor
este evidentã.
UNESCO prin Planul Naþional de Acþiuni în susþinerea
strategiei Educaþie pentru Toþi, UNICEF ºi Programul
Educaþional Pas cu Pas au oferit un model viabil de
servicii moderne, alternative care propun susþinere
familiilor, copiilor ºi specialiºtilor în educaþie, îngrijire ºi
asistenþã socialã la nivel comunitar. Programele alternative
pentru copii ºi familii pot varia ca duratã, frecvenþã,
formã de organizare, acestea fiind determinate de
necesitãþile ºi posibilitãþile fiecãrei comunitãþi. De
remarcat trei momente cãlãuzitoare comune, axate pe:
înþelegerea unor principii de dezvoltare a copilului,
înþelegerea specificului învãþãrii adulþilor ºi gradul local
de cooperare între reprezentanþii sectoarelor educaþie,
medicinã ºi administraþie publicã localã. Exemple de
activitãþi realizate de primele centre comunitare în
Republica Moldova ar fi:
 vizite la domiciliu pentru documentare, informare
ºi invitare a familiilor la centrul comunitar/grãdiniþã;
 ºedinþe interactive, sesiuni tematice educaþionale
pentru pãrinþi ºi viitorii pãrinþi, inclusiv tineri ºi
adolescenþi;
 ateliere practice tematice: confecþionare de carte
ºi/sau jucãrie, pregãtire de materiale pentru
activitãþi în comun cu copiii din grãdiniþã etc.;
 activitãþi tematice instructive pentru copii: lecturi,
arte plastice, matematicã, alfabetizare etc.;
 activitãþi independente la libera alegere a copiilor
ºi pãrinþilor: jocul liber, consultarea literaturii,
împrumut de carte ºi jocuri la domiciliu etc.;
 serbãri, activitãþi speciale organizate la nivel de
comunitate, raion;
 acumularea materialului factologic ºi organizarea
expoziþiilor: materiale lucrate de pãrinþi, copii în
timpul ºedinþelor, poze, registre ºi fiºe completate
în timpul vizitelor etc.;
 consultaþii individuale.
Ca suport, responsabililor le sînt oferite programe de
instruire ºi informare, module ºi ghiduri tematice elaborate
de cei mai buni specialiºti internaþionali ºi naþionali,
asistenþã tehnicã ºi consultanþã, echipament etc. Despre
toate acestea cititorii interesaþi pot afla în volumul Crearea
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Reabilitarea ºi educaþia
incluzivã pentru vîrsta
preºcolarã

Viorica COJOCARU
Centrul de Zi Speranþa

Orice copil, care este temporar sau definitiv lipsit de
mediul sãu familial sau care, în propriul interes, nu poate
fi lãsat în acest mediu, are dreptul la protecþie ºi ajutor
special din partea statului (Convenþia cu privire la
drepturile copilului, art. 20).
Documentele internaþionale în materie de protecþie a
drepturilor copilului se centreazã pe principiile egalitãþii
ºi participãrii sociale a copiilor ºi persoanelor cu
handicap. Convenþia cu privire la drepturile copilului
(1989), Regulile standard pentru egalizarea ºanselor
persoanelor cu handicap (1993), Conferinþa mondialã
de la Salamanca cu privire la educaþie specialã (1994) 
sînt cîteva dintre ele la care þara noastrã a aderat.
Practica ºi politica educaþionalã din numeroase þãri
ale lumii au favorizat drumul integrãrii, drumul includerii
copiilor cu dizabilitãþi în medii educaþionale obiºnuite,
adaptînd ºcoala la necesitãþile ºi cerinþele elevilor.
Incluziunea se sprijinã pe diversitate ºi promoveazã
diferenþele.
Drumul integrãrii duce la construirea unei comunitãþi
educaþionale pentru toþi ºi cere mult efort, dãruire,
respectarea devizelor: acceptare, apartenenþã, comuniune. Atunci cînd simt aceste trei lucruri, copiii învaþã
mult mai repede, rezolvã sarcinile didactice mult mai uºor.
Întrebãrile cheie pe care trebuie sã ºi le punã fiecare
dintre noi sînt:
• Ce fel de educaþie dorim pentru noi ºi pentru copiii
noºtri?
• Cum vrem sã fie societatea noului mileniu?
• ªtim sã trãim unul cu celãlalt?
• Avem dreptul sã etichetãm, sã izolãm, sã
excludem?
Incluziunea înseamnã învãþarea convieþuirii, a
acceptãrii. Incluziunea înseamnã împreunã cu celãlalt,
a fi cu celãlalt, a avea grijã de celãlalt. Incluziunea
înseamnã o invitaþie pentru pãrinþi, elevi ºi membrii
comunitãþii la o nouã culturã, la o nouã realitate.
Incluziunea înseamnã o adresare cãtre cei lãsaþi afarã (sub
orice formã) sã intre înãuntru, o solicitare de a ne ajuta sã
proiectãm noi sisteme care sã îi încurajeze pe toþi sã
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participe cu întreaga lor capacitate ca parteneri ºi ca
membri.
Este necesar sã planificãm incluziunea pentru fiecare
copil, pentru a-i oferi un sprijin eficient în frecventarea
instituþiei generale (grãdiniþã sau ºcoalã) din cartier. Cu
regret însã, trebuie sã recunoaºtem cã unitãþile noastre
educaþionale nu sînt organizate astfel încît sã asigure
integrarea oricãrui copil cu cerinþe educative speciale. Nu
toate instituþiile apreciazã beneficiile incluziunii.
Spre a deveni mai ospitalier, spre a-l face pe fiecare
copil sã se simtã binevenit, sistemul educaþional general
trebuie îmbunãtãþit. În acest scop, Banca Mondialã, în
colaborare cu Ministerul Educaþiei ºi Tineretului,deruleazã
Programul de dezvoltare pentru susþinerea activitãþilor
educaþionale timpurii în Republica Moldova, în
conformitate cu Planul de Acþiuni de Consolidare a
Sectorului Educaþional (2006-2008). Obiectivele
proiectului sînt:
a) creºterea numãrului de copii din zonele urbane ºi
rurale ºi din grupurile social-vulnerabile încadraþi
în programele preºcolare;
b) extinderea accesului la educaþia preºcolarã calitativã pentru copiii aflaþi în situaþie de risc;
c) sporirea calitãþii ºi eficienþei serviciilor de îngrijire
a copilului, precum ºi a facilitãþilor ºi programelor
educaþionale;
d) organizarea seminariilor cu privire la dezvoltarea
timpurie pentru profesori, personal medical ºi
tehnico-administrativ din instituþiile educaþionale;
e) consolidarea partenerilor sociali ºi implicarea
comunitãþii locale în programele de dezvoltare
timpurie.
Din partea societãþii civile în implementarea programului, alãturi de Ministerul Educaþiei ºi Tineretului,
participã Centrul de Zi Speranþa, avînd misiunea de a oferi
Ministerului Educaþiei asistenþã în crearea centrului-pilot
care va contribui la edificarea unui mediu potrivit pentru
copiii cu dizabilitãþi, la promovarea incluziunii lor sociale,
la facilitarea accesului la educaþia preºcolarã ºi la buna
lor dezvoltare din punct de vedere fizic ºi intelectual.
Ca punct de pornire în realizarea scopului acestui
proiect a fost luat Raportul privind evaluarea socialã
ºi tehnicã rapidã a instituþiilor preºcolare, efectuat de
FISM. În conformitate cu indicatorii de selectare a unei
instituþii, Centrul de Zi Speranþa, în calitate de
Consultant, în colaborare cu reprezentanþii ministe-
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nevoi pe care acestea o acoperã, serviciile adiþionale
necesare ºi mãsurile ce trebuie luate în vederea realizãrii
lor, cerinþele pentru desfãºurarea procesului de reabilitare
ºi incluziune socialã.
Recomandãrile referitoare la cerinþele specifice faþã
de centrul de reabilitare ºi integrare educaþionalã vizeazã:
• Crearea mediului arhitectural þinînd cont de
condiþiile centrului de reabilitare, ceea ce
presupune a asigura deplasarea fãrã probleme a
copiilor cu dizabilitãþi, accesul liber la facilitãþi ºi
la echipamentul de instruire ºi educaþie.
• Crearea condiþiilor specifice orelor de gimnasticã,
inclusiv procurarea aparatelor pentru
antrenament, cu descrierea lor detaliatã (preþul
estimativ, potenþiali distribuitori (locali/strãini)).
• Activitatea cadrelor didactice ºi a altor actori
sociali în vederea satisfacerii necesitãþilor
specifice ale copiilor cu dizabilitãþi. În baza
cerinþelor specifice ºi a nevoilor identificate,
Consultantul: (1) a desfãºurat un curs de pregãtire
pentru cadrele didactice ce vor fi implicate în
activitãþile respective ºi (2) va elabora un ghid
pentru pedagogi, alþi specialiºti ºi pãrinþi care le
va înlesni activitatea cu copiii cu dizabilitãþi.
Recomandãrile au fost elaborate în conformitate cu
cele mai bune practici internaþionale din domeniu ºi cu
standardele internaþionale.
La momentul dat, Centrul de Zi Speranþa, în
colaborare cu MET, supervizeazã crearea centrului din
Strãºeni în corespundere cu exigenþele proiectului ºi
practicile internaþionale.
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rului de resort, au recomandat crearea unui centru în
Grãdiniþa-creºã nr.2 Mugurel din orãºelul Strãºeni.
La prima etapã a proiectului, s-a identificat instituþia
preºcolarã în cadrul cãreia va fi deschis centrul educaþional-pilot pentru copiii cu dizabilitãþi. Adiþional, s-a
efectuat o evaluare a mediului fizic al instituþiei pentru a
propune sugestii tehnice de adaptare arhitecturalã, sugestii care vor fi luate în consideraþie ºi la lucrãrile de construcþie din alte instituþii educaþionale. Ulterior, Consultantul a realizat un studiu în rîndul factorilor de decizie
din localitate (autoritãþile locale, instituþiile educaþionale,
centrul medical raional, ONG-uri care activeazã în domeniul
social) în scopul colectãrii datelor cu privire la numãrul
copiilor cu dizabilitãþi ºi tipul de dizabilitate.
Potrivit studiului, numãrul copiilor (0-18 ani) cu
dizabilitãþi din orãºelul Strãºeni este de 72, cu diverse
diagnoze medicale: boli ale sistemului nervos central,
tulburãri mentale ºi de comportament, malformaþii
congenitale, boli ale sistemului osteo-articular, afecþiuni
endocrine º.a.; 44 dintre ei prezintã grupa I de invaliditate,
35 de copii au grupa II ºi 11  grupa III. Aceastã cifrã
reprezintã circa 21% din numãrul copiilor cu dizabilitãþi
din raionul Strãºeni (415 copii). Dintre ei doar 2 (cu
dizabilitate fizicã) urmeazã studiile în ºcoalã de masã ºi 2
(cu IMC ºi retard mental) beneficiazã de instruire la
domiciliu. Cei 20 de copii cu dizabilitãþi de vîrstã
preºcolarã nu frecventeazã nici o instituþie de învãþãmînt.
Reieºind din datele colectate, s-au identificat
categoriile de copii cu dizabilitãþi, necesitãþile specifice
cu privire la dezvoltarea lor fizicã ºi intelectualã, serviciile
curente disponibile în localitatea evaluatã ºi partea de
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Dezvoltarea profesionalã a
managerilor din grãdiniþe
în cadrul Proiectului Educaþie pentru Toþi  Iniþiativã de Acþiune Rapidã,
coordonat de Ministerul Educaþiei ºi Tineretului
Pe data de 14 mai 2007, la Centrul Educaþional PRO
DIDACTICA a demarat implementarea Programului de
dezvoltare profesionalã destinat managerilor de grãdiniþe,
potenþiali formatori locali din cadrul Proiectului Educaþie
pentru Toþi  Iniþiativã de Acþiune Rapidã, componenta
Dezvoltare profesionalã a managerilor din grãdiniþe.
În perioada 14-18 mai s-au prezentat la training 43 de
manageri din 13 raioane ale republicii, iar în perioada
21-25 mai au beneficiat de acest program complex de
formare încã 62 de manageri de acelaºi profil din
2 municipii ºi 20 raioane.
La sesiunea de deschidere au participat reprezentanþi
ai Ministerului Educaþiei ºi Tineretului: Viorelia
Moldovan-Bãtrînac, viceministru; Igor Fetiniuc, Manager
Proiect; Iurie Vîrlan, Coordonator Relaþii cu Publicul, care
au prezentat informaþii utile despre Proiectul Educaþie
pentru Toþi  Iniþiativã de Acþiune Rapidã. De asemenea,
s-au oferit instrucþiuni de ordin teoretic ºi practic:
Valentina Chicu, lector USM, alocuþiunea
Managementul implementãrii Curriculumului educaþiei
copiilor de vîrstã timpurie ºi preºcolarã, ºi Valentina
Lungu, director al ªcolii-grãdiniþã nr. 152 Chiºinãu, studiu
de caz complex din activitatea instituþiei date.
Printre subiectele abordate pe parcursul realizãrii
acestui program se înscriu: managementul implementãrii
curriculumului; psihopedagogia formãrii adulþilor;
principiile dezvoltãrii instituþiilor educaþionale ºi a
managerilor; funcþiile ºi calitãþile managerului eficient;
cultura organizaþionalã a grãdiniþei; formarea
parteneriatelor cu comunitatea; implicarea ºi
responsabilizarea pentru rezolvarea în comun a
problemelor comunitãþii; managementul proiectelor;
elaborarea planului de dezvoltare a grãdiniþei etc.
Programul de formare a fost implementat de o echipã
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de formatori experimentaþi: Lidia Bezniþchi, Viorica Rotaru,
Lia Sclifos, Valentin Guzgan, Olga Lîsenco, Serghei
Lîsenco, Gheorghe ªalaru, Victor Sînchetru, Nicolae
Creþu, Edgar Cazac.
Ca rezultat al respectivului program de formare au fost
abilitaþi profesional ºi certificaþi peste o sutã de manageri
de grãdiniþe din întreaga republicã. Din referinþele
participanþilor vom enumera doar cîteva:
• Asemenea cursuri sînt foarte utile, de aceea
trebuie desfãºurate mai des.
• Sînt foarte recunoscãtoare formatorilor noºtri.
Bravo! Ar fi de dorit sã se desfãºoare mai multe
sesiuni la compartimentul Managementul
curriculumului.
• Ar fi mai util sã se abordeze pe parcursul a 5 zile
2-3 probleme.
• Ar fi bine ca seminariile ce se preconizeazã la
nivel raional sã fie desfãºurate de asemenea
formatori cum sînt la PRO DIDACTICA!
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• Sper la o nouã întîlnire cu echipa datã de
participanþi ºi formatori.
• Aº vrea sã urmez suplimentar niºte cursuri la
tema Managementul proiectului.
Conform planului de activitate, în perioada 18-29 iulie
2007, urmeazã instruirea managerilor în 33 de raioane ºi
2 municipii. Evaluarea ºi monitorizarea calitãþii realizãrii
trainingurilor va fi efectuatã de formatori naþionali prin
intermediul vizitelor pe teren. Seminariile (follow-up) vor
avea loc în luna iulie, în cadrul lor fiind evaluaþi ºi
certificaþi toþi managerii implicaþi.

Ca rezultat al implementãrii acestui proiect, vor fi
formaþi 1305 manageri de grãdiniþe din republicã, inclusiv
în domeniile: creºterea ratei de înrolare ºi frecventare a
grãdiniþei de cãtre copii, perfecþionarea ºi îmbunãtãþirea
serviciilor educaþionale furnizate copiilor ºi familiilor,
formarea unui parteneriat eficient cu comunitatea localã,
dezvoltarea abilitãþilor manageriale ºi de planificare ale
conducãtorului instituþiei preºcolare etc.
Rima BEZEDE,
Coordonator Proiect

Pe parcursul lunilor aprilie-mai curent, Centrul
Educaþional PRO DIDACTICA a administrat componenta
Ameliorarea predãrii-învãþãrii în ºcolile rurale, în baza
curriculumului modernizat de liceu din cadrul
Proiectului Bãncii Mondiale Educaþia de calitate în
mediul rural din Moldova, coordonat de Ministerul
Educaþiei ºi Tineretului.
Printre obiectivele principale realizate prin intermediul
proiectului dat sînt: sporirea calitãþii procesului de
predare-învãtare-evaluare în liceu; introducerea
inovaþiilor, a abordãrilor didactice diferenþiate ºi
individualizate; sporirea motivaþiei pentru învãþare etc.
Proiectul a cuprins douã etape de formare a cadrelor
didactice:
• Prima, care s-a desfãºurat în perioada 10-24 aprilie
în cele 10 centre de formare, desemnate de
Ministerul Educaþiei ºi Tineretului, a avut ca
obiectiv pregãtirea formatorilor locali de cãtre
formatorii naþionali, prin traininguri zonale de
2 zile. La activitate au participat 910 profesori, ceea
ce reprezintã 93% din numãrul total preconizat.
Dezvoltarea profesionalã a cadrelor didactice,
ghidatã de o echipã de 92 de formatori naþionali,
s-a produs în baza Cadrului de referinþã al
Curriculumului Naþional, a curriculumului
modernizat de liceu ºi a ghidurilor de implementare
la toate disciplinele.
• Etapa a II-a (28 aprilie-3 mai), în stil cascadã, a avut
loc în fiecare dintre cele 33 de raioane ºi douã
municipii (Chiºinãu ºi Bãlþi) ºi a cuprins o singurã
zi de formare. La ea au participat 8284 de profesori,
ceea ce reprezintã, de asemenea, 93% din numãrul
total preconizat.
Cele mai importante succese ale proiectului, semnalate
de nenumãrate ori pe cale oralã, dar ºi în rapoartele scrise
ale formatorilor naþionali ºi ale managerilor responsabili
din raioane ºi municipii, au fost urmãtoarele:
• continuarea oficialã ºi coerenþa reformei

•

•

•

•

•
•

curriculare, promovatã de proiect, sub egida
Ministerului Educaþiei ºi Tineretului, reprezentat
de Valentin Crudu, viceministru, de Nadejda
Veliºco ºi Rita Godoroja, apreciind mult relaþiile de
parteneriat ºi sprijinul eficient acordat;
desfãºurarea propriu-zisã a proiectului ºi
instruirea tuturor profesorilor de liceu în materie
de curriculum modernizat, cu accente pe
implementarea aici ºi acum, la clasã, a obiectivelor
ºi conþinuturilor recomandate. Proiectul a
constituit o oportunitate deosebitã pentru
profesorii din zona ruralã;
editarea materialelor didactice-suport, a ghidurilor
la fiecare disciplinã ºi a Cadrului de referinþã
(autor Vl. Guþu), pentru care profesorii au fost
foarte recunoscãtori ºi au menþionat utilitatea ºi
funcþionalitatea acestora, în pofida unor carenþe
amintite de unii beneficiari;
responsabilitatea de implicare ºi prestare calitativã
a cursurilor de formare din partea marii majoritãþi
a formatorilor, inclusiv potenþialul lor pedagogic
ºi de profil disciplinar;
organizarea eficientã ºi raþionalã a programelor de
formare în centre, coordonatã de DRÎTS în persoana
managerilor locali, cu anumite dificultãþi ºi probleme
inerente unui proces de asemenea anvergurã;
contribuþia unor autoritãþi locale la sprijinirea
activitãþilor de formare, inclusiv prin servicii de
multiplicare, de logisticã etc.;
realizarea de cãtre Centrul Educaþional PRO
DIDACTICA, în calitate de partener al Ministerului
Educaþiei ºi Tineretului, a unei activitãþi atît de
consistente ºi complexe, într-o perioadã limitatã.
Viorica GORAª-POSTICÃ,
Manager Proiect
Silvia BARBAROV,
Coordonator Proiect

DEZVOLTAREA PROFESIONALÃ A MANAGERILOR DIN GRÃDINIÞE
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Proiectul Educaþia de calitate în mediul
rural din Moldova
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Un viitor pentru copiii noºtri
Proiect în acþiune cu sprijinul financiar al LED/Fondul Servicii de Dezvoltare
Liechtenstein
În perioada aprilie-iunie 2007, echipa de formatori din cadrul Proiectului Un viitor
pentru copiii noºtri s-a deplasat la Direcþiile Generale de Învãþãmînt din republicã,
unde a desfãºurat seminarii metodice cu genericul
Recomandãri practice de utilizare a ghidului
operaþional Învãþ sã fiu (distribuit în fiecare ºcoalã).
La seminarii au participat 1183 de directori adjuncþi ºi
organizatori ai muncii educative din majoritatea
instituþiilor din învãþãmîntul general.
Problema socialã privind numãrul mare de copii rãmaºi
singuri acasã, în urma plecãrii masive a pãrinþilor la muncã
peste hotare, a fost recunoscutã ºi calificatã de cãtre
participanþii la activitate ca una extrem de gravã ºi cu
repercusiuni negative pentru mulþi dintre aceºti copii.
ªcoala, azi unica instituþie de socializare calitativã, este
nevoitã sã faciliteze situaþia acestei categorii de copii.

organizatorilor muncii educative din ºcoli ºi licee la
respectivele seminarii.
La desfãºurarea activitãþilor au participat formatorii:
Violeta Dumitraºcu, Lilia Nahaba, Cristina Beldiga, Viorica
Cojocaru, Maria Lungu, Livia Mãrginean, Tatiana Moca,
Ala Nosatîi, Oleg Paraschiv, Ludmila ªchiopu, Tatiana
Turchinã  echipã care, pe parcursul a doi ani de zile,
contribuie la realizarea obiectivelor proiectului.
Violeta DUMITRAªCU,
Coordonator Proiect

Ghidul oferit în cadrul seminariilor include un spectru
vast de subiecte ºi activitãþi educative ºi are menirea de
a înlesni munca de dirigenþie a cadrelor didactice. Sperãm
ca suportul dat sã fie util ºi sã-i poatã cuprinde în cîmpul
atenþiei pe cei circa 94 de mii de copii din republicã, ai
cãror pãrinþi (unul sau ambii) sînt plecaþi peste hotare.
Echipa de formatori exprimã sincere mulþumiri
specialiºtilor principali în organizarea muncii educative
de la Direcþiile de Învãþãmînt Ungheni, Dubãsari, Criuleni,
ªoldãneºti, Hînceºti, Anenii Noi, Leova, Bãlþi, Donduºeni,
Ocniþa, Briceni, Ciadîr-Lunga, Comrat ºi Vulcãneºti, care
au reuºit sã asigure prezenþa directorilor adjuncþi ºi a

Un proiect util pentru copiii cu dificultãþi
la lecturã ºi scriere
La 4 iunie curent, în incinta Centrului Educaþional PRO DIDACTICA a avut loc atelierul de evaluare a Proiectului
Asigurarea succesului ºcolar prin depãºirea dificultãþilor la lecturã ºi scriere, finanþat de Roma Education Fund
din cadrul Institutului pentru o Societate Deschisã, Budapesta. Proiectul, iniþiat de Centrul de Resurse pentru
Diversitate Etnoculturalã din Cluj-Napoca, România, ºi desfãºurat în cadrul reþelei SOROS, cu participarea a 6 þãri
(România, Slovacia, Bulgaria, Slovenia, Croaþia ºi Moldova), conþine un program de evaluare ºi formare a competenþelor
de lecturã ºi scriere la elevii din clasele I-VI.
Scopul proiectului a constat în elaborarea unor instrumente de evaluare a situaþiei ºcolare în învãþarea citit-scrisului
ºi a unei metodici coerente de optimizare a capacitãþilor de lecturã ºi scriere. Echipa de formatori a centrului (Tatiana
Cartaleanu, Viorica Goraº-Posticã, Loretta Handrabura) a adaptat programul de evaluare a copiilor, valorificat de experþii
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occidentali din cadrul Asociaþiei Internaþionale de Lecturã
(IRA)  Charles Temple, Alan Crawford, Codruþa FlorinTemple, elaborînd un set de materiale ºi o metodicã pentru
dezvoltarea competenþelor de lecturã ºi scriere. În proiect
au fost încadrate 12 învãþãtoare din 7 ºcoli din Republica
Moldova, pentru care, pe parcursul a 2 ani, s-a organizat
un program complex de formare, constituit, în principal,
din ateliere de lucru de 1-2 zile. Ulterior, pe parcursul unui
an ºcolar, s-a desfãºurat un experiment, copiii lucrînd în
mod individual sau în echipe mici a cîte 4 persoane.
Profesorii au fost formaþi ºi certificaþi în domeniul
didacticii aplicate, parcurgînd, în special, urmãtoarele
subiecte: evaluarea citit-scrisului; administrarea
inventarului informal de citire; adecvarea predãrii la
rezultatele evaluãrii; conºtientizarea fonemelor ºi a
corespondenþei literã-sunet; dezvoltarea fluenþei lecturii;
predarea-învãþarea-evaluarea înþelegerii etc.
Programul va finisa cu elaborarea unui ghid practic,
destinat învãþãtorilor ºi profesorilor, care va conþine
strategii de evaluare a abilitãþilor de lecturã ºi scriere, dar
ºi variate tehnologii de ameliorare a succesului ºcolar prin
depãºirea dificultãþilor la lecturã ºi scriere. De asemenea,
se intenþioneazã extinderea experienþei din cele 7 ºcolipilot (Liceul Teoretic Moleºti, Ialoveni; Liceul Teoretic
Mihai Eminescu, Chiºinãu; ªcoala Primarã, Cãlãraºi;
Liceul Teoretic Hyperion, Durleºti; ªcoala nr. 4, Soroca;
Gimnaziul Seliºte, Orhei; Liceul Teoretic Vasile
Alecsandri, Cãlãraºi) la scara întregii republici.
Dintre rezultatele calitative mai importante menþionate
de învãþãtorii implicaþi atestãm:
• Proiectul a fost o oportunitate deosebitã de
dezvoltare profesionalã pentru formatori ºi pentru
cursanþi;

• Învãþãtorii au înþeles însemnãtatea principiului
didactic de abordare individualã ºi diferenþiatã a
copilului, inclusiv cît de mult înseamnã pentru
copiii vulnerabili, bãtuþi de soartã, sã li se acorde
mai multã atenþie;
• S-a observat cã elevii din proiect au început sã
citeascã ºi sã scrie mai bine, schimbîndu-ºi
atitudinea faþã de carte ºi faþã de ºcoalã, în general;
• S-a constatat cã viteza de lecturã la copiii mici
deseori este doar o cifrã, ºi nu un indiciu de
competenþã lectoralã;
• S-a conºtientizat cã lectura este un prim pas spre
cucerirea libertãþii spirituale a individului.
Am remarcat motivaþia sporitã a învãþãtoarelor ºi
efortul mare depus în afara orelor de clasã. Lucrînd
adãugãtor cu copiii, le-am vãzut venind fericite ºi plecînd
îngîndurate. Impactul proiectului va fi durabil prin
investiþia directã fãcutã în copiii ºi învãþãtoarele implicate.
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Viorica GORAª-POSTICÃ,
Coordonator Proiect

UN PROIECT UTIL PENTRU COPIII CU DIFICULTÃÞI LA LECTURÃ ªI SCRIERE
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UN VIITOR PENTRU FIECARE COPIL

Consecinþele migraþiei de
muncã a pãrinþilor pentru
personalitatea copiilor

Victoria GONÞA
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã

Sfîrºitul secolului XX a fost marcat de transformãri
globale în toate domeniile vieþii sociale (economicã,
politicã, spiritualã), care au avut un impact semnificativ
asupra evoluþiei institutului familiei, a valorilor, a
normelor ºi a comportamentelor din aceastã sferã [1,
p. 58]. Familia, ca element natural ºi fundamental al
societãþii, a suferit în ultimele decenii schimbãri esenþiale.
La etapa actualã, dezvoltarea institutului familiei în
Republica Moldova este influenþatã de douã procese
majore, care se deruleazã în paralel, avînd numeroase
puncte de tangenþã: amploarea modernizãrii, liberalizarea
comportamentelor ºi a valorilor familiale ºi tranziþia la
economia de piaþã, însoþitã de criza socio-economicã
profundã ºi de lungã duratã.
În ultimii ani, în societate s-au acumulat o mulþime de
probleme ce þin de sãnãtatea fizicã ºi moralã a familiei, de
condiþiile social-economice ºi ecologice dezastruoase în
care ea funcþioneazã ºi se dezvoltã. Schimbãri economice
ca ocupaþia forþei de muncã, politica în domeniile locuinþei,
învãþãmîntului, asistenþei medicale etc. au drept consecinþe înrãutãþirea calitãþii vieþii familiei contemporane.
Descreºterea veniturilor reale ale populaþiei impune familia
sã-ºi revadã planurile de viaþã, curente sau de
perspectivã, sã-ºi reducã cheltuielile, sã gãseascã
posibilitãþi noi pentru a-ºi cîºtiga existenþa. Familia, ca
tip de grup uman, participã la aceste procese, adaptînduse la schimbãri ºi modificîndu-ºi strategiile de
supravieþuire, modelele culturale, practicile cotidiene.
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Una dintre strategiile frecvent adoptate este migraþia
forþei de muncã.
Fenomenul migraþiei, una dintre marele drame ale
timpurilor moderne, este favorizat de posibilitãþile mari
de transport, de circulaþia informaþiilor, de tensiunile
sociale ºi situaþiile economice precare. Conform
rezultatelor studiilor sociologice, actualmente, peste 60%
din populaþia Republicii Moldova se aflã la muncã peste
hotare [1, p. 85].
Migraþia duce la modificãri socio-economice ºi
culturale, ceea ce determinã schimbãri temporare sau
definitive ale realitãþii umane, ale modului de viaþã ºi ale
personalitãþii celor care pleacã, dar ºi ale celor rãmaºi
acasã. Astfel, migraþia afecteazã, în primul rînd, familia,
schimbîndu-i atît structura, cît ºi funcþionalitatea.
Familia temporar dezintegratã a devenit una dintre
formele cãtre care se îndreaptã evoluþia familiei, ridicînd
o multitudine de probleme vizînd un nou stil de viaþã ºi
de interacþiune, noi solicitãri pe linia ajustãrii ºi acomodãrii
atît intrafamiliale, cît ºi extrafamiliale.
Devenind o realitate incontestabilã, familia temporar
dezintegratã atrage atenþia tot mai multor cercetãtori, în
special a celor din domeniul ºtiinþelor sociale [2, p. 402].
Concluziile formulate nu sînt însã întotdeauna
concordante. Astfel, se trag semnale de alarmã privind
riscurile pe care le prezintã acest tip de familie pentru
copil, în sensul cã atunci cînd unul dintre pãrinþi este
absent pentru o perioadã mare de timp, familia îºi pierde
abilitatea de a funcþiona într-o manierã sãnãtoasã. Dacã
în cazul unei familii cu ambii pãrinþi existã o distribuire
a responsabilitãþilor, rolurile parentale exercitîndu-se în
direcþie complementarã ºi compensatorie, în cazul
familiei conduse numai de un pãrinte tensiunea ºi
încordarea în adoptarea rolului parental cresc, întrucît

obligaþiile ce revin ambilor pãrinþi trec în sarcina unuia.
Situaþia este ºi mai gravã atunci cînd toate aceste
responsabilitãþi cad pe umerii copiilor sau ai bunicilor,
rudelor etc.
Bãþul are douã capete..., spune proverbul. Dacã în
familiile în care un pãrinte pleacã la muncã în strãinatate
veniturile cresc, atunci apar probleme în relaþiile dintre
soþi ºi în cele cu copiii. Viaþa de familist la distanþã duce
la destrãmarea cuplurilor, la pierderea controlului asupra
copiilor lãsaþi în seama rudelor, la rãbufnirea unor
conflicte.
De obicei, pleacã bãrbatul, iar femeia ramîne în þarã,
asumîndu-ºi singurãtatea, izolîndu-se de grupul de
prieteni ºi refuzînd orice alte relaþii. Ea este ºi mamã, ºi
tatã pentru copii, þine casa, merge ºi la serviciu.
Studiile aratã cã, în ceea ce priveºte relaþionarea cu
copiii, în cazul mamelor care îi educã singure în urma
migraþiei soþilor, apar serioase schimbãri comportamentale. Este posibil ca limitele pãrinte-copil sã se
estompeze în sensul cã, pe de o parte, mama, în special,
dacã are mai mulþi copii, poate manifesta tendinþa de a
abdica de la rolul ei de pãrinte, devenind un fel de
partener al celui mai mare dintre copii ºi, pe de altã parte,
de a pretinde copiilor sã fie mult mai maturi decît sînt ei în
realitate. În multe privinþe, mama tinde sã se sprijine pe
copil, considerîndu-l un suport emoþional, în felul acesta
implicîndu-l în structuri interacþionale mature pentru care
nu este suficient pregãtit. Fiind antrenaþi în asemenea
situaþii, copiii nu pot sã-ºi exprime sentimentele ºi trãirile
tensional-conflictuale, însã pot demonstra în timp diferite
forme mascate de reacþie, cum ar fi cazul unor somatizãri
sau conduite nevrotice [3, p. 117].
Referitor la familia condusã de tatã ca singur pãrinte
îngrijitor (cazuri mai puþin frecvente în raport cu familiile
conduse numai de mamã), în ultimii ani, la noi în
republicã, numãrul acestora este în creºtere. Spre
deosebire de mamã, tatãl în calitate de singur pãrinte
prezintã caracteristici diferite pe linia adoptãrii ºi
exercitãrii rolului parental, deºi, ºi în acest caz, apar
elemente tensive adiþionale rolului specific tatãlui. El
este conºtient de faptul cã trebuie sã fie pentru copil ºi
tatã, ºi mamã. În acest sens, se contureazã noi
responsabilitãþi, cum ar fi, mai ales, cele legate de
treburile casnice ºi gospodãreºti. Privind în ansamblu,
dupã cum aratã rezultatele diferitelor investigaþii, taþii,
în calitate de singur pãrinte, adoptã ºi îºi exercitã rolul
parental într-o manierã competentã, cu efecte pozitive
asupra profilului psiho-comportamental al copilului.
Astfel, de exemplu, ei satisfac, în mare mãsurã, nevoile
emoþionale ale copiilor, oferindu-le, în manierã
compensatorie, rãspunsuri comportamentale specifice
rolului matern. Dupã cum evidenþiazã unele cercetãri,
copiii din familii cu tatã ca singur pãrinte apreciazã ºi
evalueazã gradul de investiþie afectivã a acestuia într-un
mod superior faþã de cei din familii cu ambii pãrinþi.

Cu toate acestea, existã ºi unele deosebiri:
 tatãl ca singur pãrinte solicitã copilului mult mai
multã independenþã;
 în asumarea noului rol parental, tatãl, de regulã,
îºi schimbã unele atitudini ºi practici folosite în
creºterea ºi educarea copilului;
 taþii mai slãbesc din spiritul lor autoritar, devin
mai productivi ºi mai grijulii, acordînd o mai mare
atenþie nu atît aspectelor disciplinare, cît celor
educaþionale;
 este mai frecvent apelul la diferite forme de sprijin
extrafamilial (bunici, rude, cadre medicale etc.).
Cele mai grave consecinþe ale migraþiei femeilor peste
hotare suportate de familie sînt: alcoolismul tatãlui,
implicarea în activitãþi hipertrofe (jocuri de hazard,
consum de droguri etc.), violenþa faþã de copii, renunþarea
la funcþiile parentale ºi gospodãreºti, destrãmarea
familiilor, traumatizarea copiilor.
În literatura de specialitate din ultimii ani se atestã un
interes sporit faþã de problemele legate de repercusiunile
migraþiei asupra copiilor, menþionîndu-se cã în cazul unei
separãri îndelungate de parinþi consecinþele în plan
psihologic sînt grave ºi depind mult de vîrsta copiilor în
momentul despãrþirii. Cercetãrile au demonstrat cã la
copiii de vîrste mici, în special la cei din mediul rural, se
instaleazã tulburãri emoþionale, aceºtia devin anormal de
fricoºi ºi timizi, au somnul agitat ºi coºmaruri. La cei mai
mari de zece ani (mai ales din mediul urban), s-au observat
tulburãri de conduitã care se manifestã prin agresivitate
fizicã ºi verbalã, minciunã, abuz de alcool, fumat, absenþe
ºi rezultate slabe la învãþãturã. Pãrinþii plecaþi la lucru în
strãinãtate le dau sume mari de bani de buzunar, ceea ce
îi propulseazã în grupuri de copii cu probleme de
comportament ºi chiar de delincvenþã infantilã.
Studiul empiric al consecinþelor migraþiei pãrinþilor
asupra copiilor, realizat de noi, a avut drept scop evidenþierea particularitãþilor specifice de personalitate
ale preadolescenþilor din familii temporar dezintegrate.
Ne-am decis sã studiem aceastã vîrstã reieºind din
rezultatele unui studiu-pilot (efectuat anterior cu copii de
diferite vîrste, avînd pãrinþi plecaþi la muncã peste hotare),
care a relevat faptul cã vîrsta preadolescentã este cea mai
vulnerabilã faþã de influenþele separãrii de pãrinþi; preadolescenþii suportã cele mai accentuate ºi variate consecinþe.
Începînd cercetarea, am presupus cã în profilul
psihologic al preadolescentului din familii temporar
dezintegrate pot fi evidenþiate particularitãþi specifice de
personalitate ca rezultat al absenþei unuia sau a ambilor
pãrinþi care se manifestã în nivelul autoaprecierii,
structura generalã a personalitãþii (în special sfera
afectivã), în atitudinea faþã de familie.
Studiul personalitãþii preadolescenþilor din familii
temporar dezintegrate comparativ cu semenii lor din
familii integre ne-a permis sã construim urmãtorul profil
psihologic al acestora:
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Figura 1

Am constatat cã, în comparaþie cu preadolescenþii din familii complete, cei din familii temporar dezintegrate sînt
mai introvertiþi, mai sceptici, au o disponibilitate socialã redusã, manifestînd indiferenþã, au o rezonanþã afectivã foarte
scãzutã ºi sînt înclinaþi spre atitudini opozante, au necesitãþi de afiliere sporitã, posedã tendinþe spre manifestãri
nevrotice, au o instabilitate emoþionalã ridicatã ºi o toleranþã la frustrare foarte slabã. Se caracterizeazã prin suspiciune
ridicatã, anxietate sporitã, un nivel redus al încrederii în sine; sînt mai pasivi ºi mai retraºi (cei din familii complete sînt
mai siguri pe sine ºi au un nivel mediu al afirmãrii proprii). Preadolescenþii din familiile temporar dezintegrate sînt
prudenþi, timizi, au o slabã capacitate de contact social, tendinþe de rivalitate, egocentrism, iar cei din familii complete
sînt mai comunicabili ºi amabili, posedã un spirit de rivalitate scãzut ºi o dezvoltare medie a încrederii ºi suspiciunii.
În schimb, preadolescenþii din familiile temporar dezintegrate au un spirit clarvãzãtor, privesc lucrurile fãrã
sentimentalism, sînt prudenþi faþa de ideile noi, iar cei din familii complete au gustul analizei critice, suportã bine
schimbarea, sînt liber cugetãtori, radicaliºti, naivi.
Preadolescenþii din familii temporar dezintegrate demonstreazã sentimente de culpabilitate, tendinþe depresive
accentuate, pe cînd cei din familii complete au o reactivitate emoþionalã scãzutã, sînt încrezuþi în forþele proprii ºi calmi.
Studiul autoaprecierii preadolescenþilor ne-a arãtat cã cei cu pãrinþii plecaþi peste hotare denotã un nivel inferior
celor cu pãrinþii acasã, în special privind exteriorul, încrederea în sine, caracterul. Preadolescenþii din familii temporar
dezintegrate îºi apreciazã mai înalt abilitãþile manuale, uneori caracterul ºi exteriorul, dar dau dovadã de o poziþie mai
joasã în colectivul de semeni, încredere în sine mai redusã.
Între ei, preadolescenþii din familii temporar dezintegrate se deosebesc dupã calitatea autoaprecierii. Datele
înregistrare reliefeazã urmãtorul tablou (Figura 2):
Figura 2

Graficul de mai sus este construit în baza rezultatelor
celor 3 categorii de preadolescenþi din familii dezintegrate:
cu un pãrinte plecat, cu doi pãrinþi plecaþi, cu unicul pãrinte plecat. În afarã de aceste categorii, am inclus în
studiu ºi cîþiva copii fãrã pãrinþi, care cresc în familia
rudelor sau a tutorilor, unul dintre soþi fiind, de asemenea,
plecat la cîºtig.
Din graficul prezentat este evident faptul cã
rezultatele preadolescenþilor fãrã familie sînt plasate

mult mai jos decît la celelalte categorii de familii
dezintegrate. Astfel, aceastã categorie de copii îþi
apreciazã inteligenþa în mediu cu 37 puncte,
caracterul  12, autoritatea la semeni  37, abilitãþile
manuale  37, exteriorul  35, încrederea de sine  57.
Media autoaprecierii lor este de 36 puncte, ceea ce
corespunde nivelului jos al autoaprecierii. Putem afirma
deci cã lipsa pãrinþilor biologici are un impact
distructiv puternic asupra formãrii imaginii de sine
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la preadolescenþi, mult mai puternic decît separarea temporarã de aceºtia.
Referitor la celelalte 3 categorii de familii, menþionãm cã cel mai înalt nivel de inteligenþã îl au copiii cu ambii pãrinþi
plecaþi peste hotare (70 puncte), punctajul maxim la capitolul caracter a fost acumulat de familiile cu ambii pãrinþi
plecaþi peste hotare (75 puncte); aceeaºi situaþie se atestã ºi la compartimentul autoritatea la semeni (63 puncte).
Starea de lucruri se schimbã însã cînd este vorba de abilitãþile manuale, unde prioritate au familiile monoparentale
în care pãrintele este plecat peste hotare. În ceea ce priveºte exteriorul, punctajul maxim este acumulat de familiile cu
ambii pãrinþi, în care unul este plecat peste hotare (66 puncte); aceeaºi situaþie se înregistreazã ºi la capitolul încrederea
în sine, punctajul maxim (68 puncte) fiind acumulat de aceeaºi categorie de familie dezintegratã.
Astfel, cel mai înalt se autoapreciazã preadolescenþii din familiile complete temporar dezintegrate, în special la
caracteristicile: caracter, autoritate, exterior ºi încredere de sine, cei din familii monoparentale rãmaºi singuri îºi
evidenþiazã inteligenþa ºi abilitãþile manuale.
Pe lîngã studiul personalitãþii preadolescenþilor din familii dezintegrate, ne-a interesat faptul cum aceºti tineri îºi
percep familia în condiþiile dezintegrãrii ei temporare, ce atitudine dezvoltã faþã de membrii familiei (atît faþã de cei
plecaþi, cît ºi faþã de cei rãmaºi) ºi faþã de familie în general (Figura 3).

Analizînd histograma de mai sus, putem afirma cã
preadolescenþii din familii complete apreciazã situaþia
familialã drept favorabilã ºi sînt mulþumiþi de ea. Pe cînd
cei din familii temporar dezintegrate denotã un grad sporit
de anxietate, resimt acut conflictele, situaþiile de
inferioritate ºi de ostilitate din interiorul familiei. Am
remarcat ºi faptul cã scade ataºamentul faþã de pãrinþi, în
special faþã de tatã. Deºi copiii rãmîn, în majoritatea
cazurilor, numai cu tata, ataºamentul faþã de el se reduce.
În concluzie, absenþa unuia sau a ambilor pãrinþi în
rezultatul migraþiei lasã o amprentã negativã asupra
dezvoltãrii personalitãþii preadolescenþilor, în special

asupra sferei afective a acestora, le deterioreazã imaginea
de sine, le schimbã atitudinea faþã de membrii familiei ºi
faþã de familie, în general.
Desigur, familia temporar dezintegratã prezintã
particularitãþi organizatorice ºi funcþionale diferite faþã de
modelul de familie cu ambii pãrinþi. Pentru fiecare dintre
cei doi pãrinþi apar noi tipuri de solicitãri, care determinã
schimbãri în plan comportamental. Relaþionarea cu copiii
capãtã diverse configuraþii, diferite sînt ºi efectele asupra
procesului de creºtere ºi maturizare psihologicã ºi
psihosocialã a acestora. Trauma separãrii de pãrinþi se
lasã resimþitã la toate nivelurile vieþii de familie. Fiind însã
tot mai prezentã în cadrul arhitectonicii sociale, respectiva
formã de familie trebuie sã intre tot mai mult în atenþia
cercetãtorilor în vederea conturãrii unui ansamblu de
recomandãri destinate sã faciliteze preluarea, adoptarea
ºi exercitarea acestui tip specific de rol parental în cadrul
familiei conduse de un singur pãrinte.
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Familie dezmembratã - copii
neîncrezuþi în sine
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Familia contemporanã devine un obiect de cercetare
destul de des abordat în contextul mai multor discipline.
Tot mai mulþi cercetãtori confirmã prin date directe ºi
indirecte cã familia contemporanã se aflã în situaþie de
crizã profundã. Despre aceasta ne vorbeºte natalitatea
scãzutã; creºterea indicelui de avorturi, de natalitate
extraconjugalã, de divorþuri; prezenþa violenþei
domestice, a formelor alternative de cãsãtorii ºi familii
(concubinaj, familii cu un singur pãrinte, cu traiul separat,
familii de homosexuali etc.); precum ºi statisticile1
alarmante cu privire la exodul populaþiei bãºtinaºe peste
hotarele þãrii.
De regulã, majoritatea specialiºtilor (mai ales
nepsihologi) cautã sã explice aceste manifestãri prin
influenþa unor factori externi, cum ar fi cei economici,
sociali, politici, ecologici etc. Respectiva abordare poate
fi numitã sociologicã (în sensul larg al cuvîntului) ºi
adaptativã: familia, în acest context, este privitã ca un dat
în sine, care fiinþeazã într-o lume ce se schimbã continuu;
criza familiei este rezultatul unor factori externi
nefavorabili; depãºirea crizei este vãzutã în crearea unor
condiþii optime pentru existenþa familiei. Dar paradoxal
este faptul cã asemenea crize sînt identificate, în special,
în societãþile cu un nivel de dezvoltare socio-economicã
înalt. În aºa fel, optimizarea condiþiilor social-economice
determinã nu micºorarea problemelor din familie, ci,
invers, sporirea lor, nu rezolvarea crizei familiei, ci
acutizarea ei.
O altã abordare, care pare sã dea un rãspuns diferit
de cel prezentat mai sus, ar fi abordarea psihologicã. În
contextul acesteia, logica dezvoltãrii familiei nu
corespunde cu logica dezvoltãrii societãþii. Societatea ºi
familia sînt simbiotice ºi sinergice doar într-o anumitã
mãsurã, dar, luînd în consideraþie atît scopurile societãþii,
cît ºi cele ale familiei, am putea sã le privim chiar ca
1
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antagoniste. Dacã rãmînem în contextul acestei abordãri
ºi acceptãm familia ca un sistem de relaþii inter- ºi
transpersonale, care are scopul ºi logica sa de dezvoltare
ºi care, de cele mai multe ori, diferã de cele ale societãþii,
ne întrebãm: în ce constã dezvoltarea familiei în general
ori care este destinaþia, menirea ei?
Familia joacã rolul de mediator între individ ºi
societate, dar, din pãcate, pînã nu demult, aceastã funcþie
era realizatã unilateral, adicã familia lua asupra sa sarcina
de a asigura dezvoltarea societãþii prin intermediul
adaptãrii culturale ºi de rol a individului. Dar familia poate
realiza ºi misiunea de a fi mediator între individul ce se
dezvoltã ºi societate, adicã de a-i oferi societãþii un dar 
omul. Aºadar, familia poate realiza funcþia de mediator în
douã maniere posibile: centrat pe societate ºi centrat pe
personalitate.
Familia tradiþionalã, de cele mai multe ori, se dezvoltã
dupã modelul centrãrii pe societate, specificul ei constînd
în selectivitatea socializãrii membrilor sãi, adicã familia
transmite ºi formeazã doar valorile promovate ºi
încurajate în mediul social din care face parte. Respectiva
selectivitate orienteazã familia spre a accepta la membrii
sãi doar trãsãturile ºi manifestãrile care corespund
standardelor sociale preluate de aceasta. Familia centratã
pe societate reprezintã un sistem închis de persoane
(roluri), care interacþioneazã prin intermediul unor reguli
prestabilite. Dezvoltarea familiei are loc atît în urma
complexitãþii interacþiunilor dintre membrii ei, cît ºi în urma
complexitãþii executãrii rolurilor asumate.
Selectivitatea este specificã ºi pentru familia centratã
pe personalitate, dar în direcþie opusã, adicã familia
manifestã o deosebitã sensibilitate nu faþã de cerinþele
societãþii, ci faþã de lumea internã, interesele ºi cerinþele
membrilor sãi ºi, în primul rînd, ale copiilor. În acest
context, maturizarea este perceputã nu ca socializare, ci
ca individualizare, al cãrei mecanism principal constã în
exteriorizarea individului, actualizarea lui, exprimarea
individualitãþii în mediul social. Familia centratã pe
pesonalitate îºi realizeazã menirea de mediator, aducînd
în societate nu persoane, ci personalitãþi autentice ºi
congruente.
Este cazul sã ne întrebãm: ce urmãresc sã obþinã
pãrinþii care aleg calea separãrii de copiii lor în ideea

 peste un milion de locuitori sînt plecaþi la muncã peste hotare, inclusiv din cauza unui salariu mic (51 la sutã) sau a lipsei
unui loc de muncã (40 la sutã). 42 % din pãrinþii plecaþi sînt muncitori, agricultori, 29 % - intelectuali, 10 % activau în
domeniul deservirii publice, 11 % - zidari ºi 8 % nu au profesie. // Dezvoltarea psihosocialã a copiilor în familiile dezintegrate
din R. Moldova: cercetãri ºi dezbateri// Impact, buletinul CNPAC, ¹1, 2005.

dominantã de a le satisface nevoile primare, de a se
reîntoarce peste un timp (care, deseori, se tot amînã) cu
bani ºi alte lucruri necesare pe care nu le-au putut obþine
în þarã? Sigur, replica va fi: Vrem ca fiii ºi fiicele noastre
sã trãiascã mai bine decît am trãit noi!. Indiscutabil, este
firesc sã fie aºa. Dar ce faceþi pentru aceasta? Le oferiþi
suport ºi încurajare atunci cînd învaþã ce înseamnã viaþa?
Le demonstraþi cum se procedeazã în situaþii dificile?
Sînteþi alãturi de ei atunci cînd învaþã ce trebuie sã facã
pentru a reuºi sã se afirme aici ºi acum?
În continuare vom prezenta un studiu care relevã
faptul cã pãrinþii reprezintã modelul primar dupã care se
conduc copiii, în special cei de vîrstã ºcolarã micã, în
formarea abilitãþilor de afirmare ºi exprimare de sine.
Þinem sã menþionãm cã situaþia-problemã cu care se
confruntã Moldova azi poate avea o genezã istoricã, în
baza unor prioritãþi educaþionale puse în valoare pe
vremurile unei gospodãriri agricole. Reieºind din
specificul organizãrii muncii, cînd materia primã exista din
start, se cerea doar valorificarea ei, maturii preferînd sã
educe la noile generaþii sîrguinþa, responsabilitatea,
supunerea. Într-un astfel de context, familia avea nevoie
de un copil care sã asculte ºi sã execute întocmai
indicaþiile, respectînd tradiþiile ºi interesele grupului,
fortificînd sentimentul datoriei ºi dependenþei de grup.
Aceste achiziþii educaþionale s-au întãrit social ºi au
supravieþuit în timp.
Vremurile s-au schimbat, dar continuãm sã stimulãm
comportamentul supus, receptiv la cererile membrilor
grupului, dependenþa de grup ºi prioritatea intereselor
de grup.
Investigaþia pe care ne-am propus sã o realizãm a avut
ca premisã teoreticã o cercetare iniþiatã în SUA în anii 30
ai secolului XX. La baza acestui studiu a stat ideea de a
crea niºte directorii regionale care ar include toate
informaþiile culese de etnografii timpului ºi care ar reflecta
relaþiile umane în multitudinea aspectelor transculturale
(Human Relations Area Files  RAF). În anii 50, aceste
directorii informaþionale s-au completat cu date
interesante privind procesul de socializare. S-a constatat
cã diferite culturi acordã importanþã unor aspecte
educaþionale diferite. Savantul american Barry ºi
colaboratorii sãi2 au reuºit sã reducã spectrul influenþelor
educaþionale la douã categorii opuse: cedarea (ce
încurajeazã ascultarea celor maturi, responsabilitatea ºi
grija faþã de familie) ºi afirmarea de sine (ce încurajeazã
tendinþa spre realizare, independenþã). Pentru a explica
respectivul fenomen, Barry a presupus cã practica
educaþionalã depinde de modul de viaþã ºi organizare al
gospodãriei. Adicã, educaþia în stilul cedãrii este
2
3
4

preferenþialã în familiile unde supravieþuirea membrilor ei
depinde de prelucrarea pãmîntului ºi creºterea animalelor.
Iar membrii culturilor, care au ca sursã de existenþã
vînãtoarea, pun accent pe alte aspecte în educaþie, mult
mai apreciate fiind urmãtoarele trãsãturi: încrederea de
sine, independenþa ºi asumarea de riscuri.
Reieºind din aceste premise teoretice, ne-am propus
sã investigãm specificul formãrii încrederii de sine la copiii
de vîrstã ºcolarã micã, determinînd gradul de influenþã al
autoaprecierii ºi al stilului de educaþie pe care îl preferã
pãrinþii.
Vom concretiza cã literatura de specialitate ne propune
ca echivalent al noþiunii încredere de sine  noþiunea
asertivitate. Vom numi asertiv acel comportament care
permite unei persoane sã acþioneze cît mai bine în
propriul interes, sã îºi apere punctul de vedere fãrã
anxietate, sã îºi exprime deschis ºi fãrã dificultate
sentimentele ºi sã îºi exercite drepturile, respectînd, în
acelaºi timp, drepturile celorlalþi.3
Pentru a identifica manifestãrile comportamentului
asertiv din gama vastã de rãspunsuri în situaþiile
relaþionale, vom considera drept comportament
nonasertiv agresivitatea (comportamentul agresiv) ºi
timiditatea (comportamentul inhibat). Ceea ce diferã de
la o persoanã la alta este deci coeficientul de inhibare,
agresivitate sau afirmare.
Pentru a verifica ipotezele înaintate (1. calitatea
aprecierilor date copilului de cãtre adulþii de referinþã
(pãrinþi, învãþãtor) influenþeazã dezvoltarea
comportamentului asertiv/nonasertiv; 2. existã o relaþie
de interdependenþã între stilul de educaþie al pãrinþilor
ºi manifestãrile comportamentale asertive/nonasertive la
copii), eºantionul selectat a fost constituit din 150 de copii
de vîrstã ºcolarã micã, 150 de pãrinþi ºi 8 învãþãtori.
Reieºind din eºantionul selectat, am aplicat trei
blocuri de instrumente psihodiagnostice:
1. Pentru copii: Test de autoapreciere Scãriþa4 (autor
ªciur); Testul anxietãþii ºcolare (autor Fillips).
În lipsa instrumentelor diagnostice specializate de
studiu al comportamentului asertiv/nonasertiv la
copii, am aplicat Testul anxietãþii ºcolare al lui
Fillips, care permite sã identificãm specificul
anxietãþii copiilor în raport cu diferite contexte
sociale. În vederea stabilirii manifestãrilor
comportamentale asertive/nonasertive am luat în
consideraþie urmãtoarele scale ale testului:
anxietate socialã, frustrãri în realizarea scopurilor,
dificultãþi în autoprezentare, fobia evaluãrii
cunoºtinþelor, frica de a nu satisface aºteptãrile
celor din jur, dificultãþi în relaþionare cu profesorii.

Berry J. W., Poortinga Y., Segall M., Dasen P., Cross cultural psychology: Research and applications, Cambridge, 1992.
Alberte R., Emmons M., Your Perfect Right, 1970.
Ùóð Â. Ìåòîäèêà èçó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíèé ðåáåíêà îá îòíîøåíèÿõ ê íåìó äðóãèõ ëþäåé / Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè:
òåîðèÿ è ýêñïåðèìåíò. Ì., 1982
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2. Pentru pãrinþi: Analiza stilurilor de educaþie (Liciko, Eidemiler), pentru determinarea atitudinilor parentale ºi a
greºelilor educaþionale;
3. Pentru învãþãtori: chestionarul nr.1 Criteriile agresivitãþii ºi chestionarul nr.2 Criteriile anxietãþii (modificat),
autori G.Lavrentieva, T. Titarenko.5
Rezultatele investigaþiei au fost urmãtoarele:
• Testul de autoapreciere Scãriþa.
La parametrul autoapreciere, 40% din numãrul total de copii au autoapreciere scãzutã, dintre care 41,7% sînt
bãieþi ºi 58,3%  fete; 33,3% din respondenþi prezintã aprecieri scãzute din partea mamei, dintre care 40% sînt bãieþi
ºi 60%  fete; apreciere scãzutã din partea tatãlui au fost înregistrate la 33,8% din copii, dintre care 36,8%  bãieþi ºi
63,2%  fete; apreciere scãzutã din partea învãþãtorului s-a depistat la 10% din copii, dintre care 33,3%  bãieþi ºi
66,6  fete. Datele statistice ne confirmã existenþa corelaþiei semnificative de 0, 000 între autoapreciere ºi aprecierea
mamei, precum ºi existenþa corelaþiei semnificative de 0,001 între autoapreciere ºi aprecierea învãþãtorului.
• Rezultatele Testului anxietãþii ºcolare (autor Fillips). Tabelul de mai jos ne demonstreazã cã la vîrsta ºcolarã
micã pot fi înregistrate dificultãþi de interacþiune cu mediul social.
Observãm cã aspecte ale interacþiunii sociale
nefavorabile  dificultãþi în autoprezentare
(71%), frica de a nu satisface aºteptãrile celor
din jur (68,9%), fobia evaluãrii cunoºtinþelor
(61,1%), anxietate socialã (51,1%)  sînt prezente
la 1/2 ºi mai mult din eºantionul cercetat.
• Rezultatele testului Analiza stilurilor de
educaþie. Studiind rezultatele obþinute în
cadrul cercetãrii stilurilor de educaþie, am
constatat cã în cea mai mare mãsurã pãrinþii
manifestã o atitudine protectoare (28,9%),
tind sã satisfacã maximal ºi necondiþionat
trebuinþele copiilor (24,5%) ºi sã aplice
sancþiuni cît mai rar posibil (21,1%).
Pentru a identifica atitudinile parentale care
ar putea genera dificultãþi în constituirea
comportamentului afirmat, am utilizat tabelul stilurilor preferate de fiecare pãrinte, constatînd cã subiecþii investigaþi
aplicã cu predilecþie: hipertutela (protectoare ºi dominatoare) ºi hipotutela în proporþii diferite. Hipertutela protectoare
se evidenþiazã la 61% din respondenþi, cea dominatoare la 45% ºi doar 9% demonstreazã hipotutelã. Celelalte atitudini
(responsabilitate moralã exageratã, cruzime în atitudini ºi respingere emoþionalã) sînt puþin reprezentative. Din aceste
considerente, vom efectua comparaþii diferenþiale ºi corelaþii statistice
doar cu atitudinile parentale menþionate: hipertutela protectoare,
hipertutela dominantã ºi hipotutela.
• Rezultatele chestionarelor nr.1 ºi
nr.2. ne relevã aprecierile date de
învãþãtori copiilor la parametrii
agresivitate/timiditate. Din numãrul
total de copii supuºi observãrii,
21,6% au fost estimaþi de învãþãtori
ca fiind agresivi, dintre care 84,6%
 bãieþi ºi numai 15,3%  fete; 21,6
% au fost apreciaþi ca timizi, dintre
care 38,4%  bãieþi ºi 73,5%  fete.
În total, au fost identificaþi de cãtre învãþãtori 43,2% de copii cu manifestãri comportamentale nonasertive.
Rezultatele analizei statistice ne-au permis sã afirmãm urmãtoarele:
• Un numãr semnificativ de copii (40%) este marcat de autoapreciere scãzutã, dintre care 41,7% sînt bãieþi ºi
58,3%  fete.
5

Ëþòîâà Å., Ìîíèíà Ã. Òðåíèíã ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåòüìè. ÑÏá., 2000, Ïðèëîæåíèå 9.
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Rezultatele înregistrate scot în evidenþã faptul cã
manifestãrile comportamentale asertive ºi nonasertive sînt
influenþate de autoapreciere ºi aprecierea pãrinþilor (în special
a mamei) ºi a învãþãtorului, de stilurile de educaþie în familie,
mai cu seamã de greºelile comise de pãrinþi. Putem afirma cã
lipsa mamei din familie va fi suportatã mai dificil de copilul în
formare ºi va avea consecinþe de lungã duratã. Comportamentul pe care îl dezvoltã copiii depinde ºi de felul cum este
asimilat rolul de gen, cãci atestãm deosebiri semnificative
între manifestãrile asertive/nonasertive la fete ºi la bãieþi.
Acest moment ne permite sã conchidem cã ºi lipsa tatãlui
va avea repercusiuni negative în familia în care cresc bãieþi.
În final, concluzionãm urmãtoarele: comportamentul
asertiv se învaþã, în primul rînd, de la pãrinþi. Dacã pãrinþii
doresc ca descendenþii lor sã trãiascã mai bine ca ei, nu
le rãmîne decît sã se afirme în propria þarã, alãturi de copiii
lor, oferindu-le, astfel, modele bune de urmat.
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• Cu cît mai joasã este aprecierea persoanelor de
referinþã  mamã ºi învãþãtor  cu atît mai joasã
este autoaprecierea ºi cu atît mai multe manifestãri
comportamentale nonasertive prezintã copiii.
• Constatãm cã manifestãrile comportamentale
nonasertive depind de factorul-sex: bãieþii preiau
mai des decît fetele (respectiv  73,5% ºi 26,4%)
strategii agresive de relaþionare cu mediul; pe cînd
strategiile pasive (comportament timid) sînt tipice
fetelor (70,5%  fete ºi 33,9%  bãieþi).
• Se remarcã o tendinþã clarã din partea tuturor
persoanelor de referinþã (mamã, tatã, învãþãtor) de
a da aprecieri scãzute mai mult fetelor decît bãieþilor.
• Bãieþii în comparaþie cu fetele sînt mai afectaþi de
relaþiile ºi situaþiile sociale care includ interacþiunea
cu profesorii, evaluarea cunoºtinþelor, realizarea
scopurilor propuse, precum ºi satisfacerea
aºteptãrilor celor din jur (pãrinþi, profesori).
• Pãrinþii hipotutelari, în special cei care ignorã trebuinþele copiilor, au o mai mare incidenþã în direcþia
dezvoltãrii comportamentului nonafirmat la copii,
specificîndu-se: anxietate socialã, frustrãri în
realizarea scopurilor ºi dificultãþi în autoprezentare.
• Cu cît mai hiperprotecþioniºti sînt pãrinþii faþã de copii,
cu atît mai nesiguri vor fi copiii în momentele evaluãrii
cunoºtinþelor, dezvoltînd chiar fobii ale evaluãrii.
• Atît excesul, cît ºi neexercitarea obligaþiilor faþã
de copii vor genera anxietate socialã ºi frustrãri
în realizarea scopurilor.
• Sancþiunile ºi pedepsele genereazã dificultãþi în
autoprezentare ºi frica de a nu satisface expectanþele celor din jur.
• Odatã cu vîrsta manifestãrile anxietãþii sociale se
intensificã.
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Un viitor pentru copiii noºtri
Proiect în acþiune...

Continuãm prezentarea Centrelor Comunitare-pilot din cadrul Proiectului.

Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir
din s.Corneºti, Ungheni
Pentru a te perfecþiona trebuie înainte de toate sã-þi
aliniezi mintea ºi inima. Iar cînd persoana se defineºte,
familia intrã în armonie. Cînd familiile sînt în armonie,
imperiul este în ordine. Împãrãþiile fiind în ordine, tot
ceea ce este sub cer se aflã în echilibru ºi pace.
(Confucius)
Traiul decent, în concepþia cetãþenilor þãrii noastre,
înseamnã nu doar pîine proaspãtã pe masã, ghiozdan plin
cu rechizite, o pereche de încãlþãminte pentru fiecare
sezon etc.  toate aceste lucruri sînt doar niºte necesitãþi.
Traiul decent înseamnã maºini luxoase, computere LCD
pentru copiii care abia de au învãþat sã scrie, telefoane
de ultimã generaþie sau case care presupun cel puþin douã
niveluri.
Familiile contemporane, în speranþa de a-ºi asigura
un asemenea trai, decid sã-ºi lase odraslele în grija bunicilor, sã renunþe la obligaþiile parentale, ceea ce îi poate
marca pentru totdeauna. Copilãria ºi adolescenþa sînt
perioade frumoase, dar, în acelaºi timp, greu de parcurs
de unul singur. În intenþia de a schimba soarta, de a oferi
copiilor un viitor mai bun, pãrinþii transformã aceºti ani
în secole de aºteptare, de promisiuni ºi suferinþã, în
urma cãrora rãmîn amintiri dureroase: Erau vremuri
frumoase... eram împreunã, ne strîngeam cu toþii în jurul
mesei, alimentîndu-ne sufletele însetate. Eram o familie
mare, unitã, bazatã pe înþelegere, comunicare ºi respect.
Totul s-a schimbat din ziua în care cei apropiaþi inimii
mele au ales drumul existenþei. Acum, cînd rãtãcesc pe
cãrarea adolescenþei, cînd lumea pentru mine apare sub
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semn de întrebare ºi puncte de suspensie, fiinþa mea are
nevoie mai mult ca oricînd de prezenþa, susþinerea,
sfaturile ºi încurajãrile lor (Natalia, 18 ani).
Perioada de maturizare este însoþitã de zeci de
întrebãri la care aceºti copii adesea gãsesc rãspunsuri
greºite, cãci nu are cine sã-i îndrume ºi sã-i corecteze. În
schimbul rãbdãrii primesc depãrtare, în schimbul
aºteptãrii primesc suferinþã, iar în schimbul afecþiunii 
sacrificiul pãrinþilor iubitori, care jertfesc fericirea ºi timpul
petrecut alãturi de propriii copii.
Proiectul Un viitor pentru copiii noºtri are scopul
de a contribui la dezvoltarea abilitãþilor de inserþie socialã
ale copiilor aflaþi în dificultate, în special ale celor din
familii dezintegrate. Unul dintre obiectivele de bazã ale
proiectului este dezvoltarea competenþelor profesionale
ale specialiºtilor din diverse organizaþii educaþionale care
lucreazã cu astfel de copii în mod nemijlocit.
Liceul Teoretic D. Cantemir din s. Corneºti, în care
studiazã 495 de elevi (dintre care 155 sînt lãsãþi în grija
bunicilor, a rudelor sau tutorilor) este una dintre
instituþiile-pilot ale acestui proiect (coordonator  Olga
Negarã, director adjunct).
În cadrul proiectului, la nivelul instituþiei s-au
desfãºurat multiple activitãþi la care au fost invitaþi membri
ai comunitãþii: primarul, preotul, reprezentanþi ai poliþiei
locale, agenþi economici, pentru a-i informa despre
problemele copiilor din familii dezintegrate.
În scopul sensibilizãrii publicului cu privire la
dizabilitãþile copiilor din respectivele familii, s-au
organizat ore de dirigenþie cu participarea pãrinþilor:
...întîlniri de suflet, pentru cã le-am arãtat ceea ce pot
face copiii lor, ceea ce fac alþi copii. Am discutat motivele
pentru care pleacã pãrinþii, le-am descris situaþia celor
care rãmîn fãrã supraveghere. Am avut rezultate bune
din start. Cîþiva dintre pãrinþii reîntorºi nu au mai
plecat: este cazul unei fetiþe de 6 ani care nu s-a mai
dezlipit de mama ei, acest lucru emoþionînd-o ºi fãcînd-o
sã renunþe la gîndul de a o mai lãsa în seama rudelor
(Olga Negarã).
În susþinerea derulãrii proiectului vine Ghidul Învãþ
sã fiu, care serveºte drept sursã pentru desfãºurarea
lecþiilor la diverse discipline, a orelor de clasã, a orelor de
curs, a întrunirilor cu pãrinþii sau a activitãþilor din tabãra
de varã cu sejur de zi.
Importanþa acestui ghid nu se opreºte aici, pentru
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sau cã discutã zilnic la telefon  lucru ce-i apropie... Dar
ochii le trãdeazã adevãratele sentimente. Vorbesc de
pãrinþi cu zîmbet pe guriþã, ochiºorii însã le sînt în lacrimi.
Sînt de pãrere cã fiecare pãrinte ar trebui sã fie
lîngã odrasla sa în aceastã perioadã de dezvoltare,
pentru a-i dãrui cãldurã sufleteascã, a-i asculta
dorinþele, strigãtul de copil singuratic, deoarece nimeni
nu-l va putea înþelege aºa cum o pot face pãrinþii. Eu
mã strãduiesc sã-i apropii ºi sã-i ajut în mãsura
posibilitãþilor (Ina Bileþchi).
Strigãt la cer...
La cei 18 ani prezentul dezgolit de o lume obscurã
îmi dezvãluie doar amintiri, clipe petrecute într-o fostã
copilãrie, dezbinatã de sufletul mamei. Nu-mi accept
trecutul doar pentru acele vise furate... De ce totul e
limitat la 100 de euro? Am ajuns la o situaþie mizerabilã,
unde copiii sînt pe aceeaºi balanþã cu starea financiarã
din familie, iar în consecinþã este nevoie sã cumperi
orele pe care nu le petreci alãturi de copiii tãi.
Lipsa pãrinþilor este urmatã de profunde regrete ºi
suspine care îmi provoacã nedumeriri ºi incertitudini...
Nu am nici un drept sã le judec faptele, pentru mine
ei sînt niºte învingãtori cu mare tãrie de caracter,
calitãþi pe care nu orice pãrinte le poate avea. Dar i-aº
judeca pe cei de la conducere, care nu creeazã condiþii
de muncã necesare, lãsîndu-i pe cei dragi nouã sã plece.
De ce trebuie sã plãtim pentru greºelile celor de la
conducere, pentru incapabilitatea lor de a rezolva
problemele ce þin de economia statului?
De ce pãrinþii îºi gãsesc bãtrîneþea prea devreme,
ascunºi în propria fricã, istoviþi de dor ºi de iubire la
distanþã? De ce plãtesc cu fire de pãr încãrunþite, cu
suflete vestejite de durere?
A privit vreodatã cineva în ochii unei mame în
momentul parcurgerii a cîþiva metri de drum? Ce poþi
vedea în ochii ei? Doar durere!
Reîntoarcerea în patrie e dulce   sînt spusele
celor bogaþi! Despre ce patriotism se poate vorbi, dacã
însuºi statul îºi trimite cetãþenii sãi în robie? Pentru
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cã el este utilizat ºi la realizarea orelor de curs, fiind
adaptat la temele din curricula ºcolarã. Un suport
deosebit îl constituie precizãrile metodologice. Ele sînt
folosite ca modalitãþi pentru organizarea orelor,
lecþiile devenind mai variate ºi mai interesante. Ghidul
este ºi un suport în discuþiile individuale atît cu copiii,
cît ºi cu cei ce au rãmas sã aibã grijã de ei (Olga
Negarã). Cum te duci la izvor dupã apã purã, aºa
deschid eu ghidul pentru informaþie utilã (Maria
Roman, învãþãtoare).
Proiectul Un viitor pentru copiii noºtri include
majoritatea elevilor din liceu ºi este implementat ºi în
cadrul cercurilor ºcolare: secþii sportive, ºcoala de arte,
ansamblul de dans folcloric. Vara trecutã s-a organizat o
tabãrã unde copiii s-au odihnit timp de 2 sãptãmîni,
participînd la variate activitãþi, inclusiv la unele
desfãºurate în cadrul proiectului.
Olga Negarã, coordonatorul echipei, susþine cã în
perioada vacanþei de varã se va pune accent pe
antrenarea, informarea ºi sensibilizarea copiilor din
familiile dezintegrate pentru a le consolida
autoaprecierea, conºtiinþa de sine, motivaþia, stabilitatea
emoþionalã, pentru a le forma un comportament adecvat,
pentru a le ameliora stãrile conflictuale lãuntrice, pentru
a le facilita integrarea în viaþa socialã. Activitãþile
preconizate îi vor determina ca valori umane, ca
personalitãþi sensibile. Copiii vor fi direcþionaþi spre
intenþii pozitive, vor primi stimuli interni care îi vor face
sã se manifeste deplin, sã-ºi aprecieze familia, sã se
apropie de toþi membrii ei, sã-i respecte, pentru a avea
un viitor sãnãtos în familie, ca apoi sã se poatã integra
în societate (Ina Bileþchi, profesoarã de limba românã).
Toate aceste activitãþi sînt extrem de necesare. Pe
parcursul derulãrii proiectului am reuºit sã ne
apropiem de respectivii copii, care sînt îndestulaþi din
punct de vedere material, dar lipsiþi de dragostea
pãrinteascã. Se simt izolaþi, deoarece, asiguraþi,
material ei sînt mult mai sãraci sufleteºte decît copiii
care se bucurã zi de zi de prezenþa pãrinþilor (Tatiana
Procopii, învãþãtoare).
La lansarea proiectului, pãrinþii unui elev, aproape
absolvent, au plecat peste hotare, lãsîndu-l acasã
nesupravegheat. Din cauza stresului, a implicaþiilor
emoþionale, elevul risca sã nu termine ºcoala, pentru
cã s-au observat regrese la învãþãturã. Am vorbit cu el,
l-am susþinut moral, convingîndu-l sã obþinã diploma
de studii liceale. Dupã absolvirea liceului el ºi-a urmat
pãrinþii (Olga Negarã).
Copiii din familiile dezintegrate vãd viitorul în felul
urmãtor: Pãrinþii sînt plecaþi pentru a ne asigura cu
computer, bicicletã, telefon mobil ºi multe dulciuri. Am
trecut printre bãncile copiilor din clasa a II-a (numãrul
total de elevi în clasã este de 16, dintre care doar 2 copii
au ambii pãrinþi acasã), adresîndu-le cîteva întrebãri.
Recunosc cã sînt bucuroºi cã vor primi daruri de la pãrinþi
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pãrinþii noºtri patria este acolo unde copiii lor vor fi
fericiþi!
Mã zbat de cinci ani între sticle paralele, încercînd
sã revãd stupoarea unor vise. Mã afund în propria
minciunã, numãrînd pe faþa mamei mele urmãtorul rid...
Dar ochii? Ochii nu mint niciodatã! (Mariana, 18 ani).

Nu este posibil sã transmiþi din depãrtare
persoanei dragi toatã cãldura sufleteascã de care are
nevoie. Chiar dacã dragostea nu are limite, despãrþirea
lasã suferinþã ºi de fiecare datã sapã rãni în adîncuri.
Nimeni ºi nimic nu e în stare s-o înlocuiascã pe mama,
nici chiar banii care pot sã asigure viitorul tinerei generaþii.
De cele mai dese ori, ei constituie motivul galopãrii pe o
cale strîmbã, ei îi determinã pe copii sã se simtã vinovaþi
pentru soarta lor. Ei ne lipsesc de ceva mult mai important,
de esenþa spiritualã necesarã ca aerul în dezvoltarea unei
personalitãþi. Ce model de patriotism ne propun? Ne
învaþã sã ne supunem cugetul unor strãini? Sau poate
astfel ei se oferã jertfe ºi deºteaptã în noi demnitatea?
Dar mãreþia constã în a accepta dificultãþile ºi a lupta cu
ele din rãsputeri, în a nu ne lãsa influenþaþi de ispite. Cãile
spre reuºitã nu sînt niciodatã uºoare.
Viaþa zboarã ca vîntul, puþine clipe ne sînt rezervate
pentru cei dragi, dar numai acestea sînt pline de esenþã
ºi constituie rostul existenþei noastre. E un lucru
nesãbuit sã renunþãm la ele (Cristina, 19 ani).

Liceul Teoretic Ion Creangã din or. Cahul
Liceul Teoretic Ion Creangã din or. Cahul este unul
dintre cele 6 centre comunitare din cadrul Proiectului Un
viitor pentru copiii noºtri. În aceastã instituþie studiazã
780 de elevi, inclusiv 360 din familii dezintegrate.
Implementarea proiectului este realizatã de o echipã
competentã: Alexandra Marcu, director adjunct, Elena
Mocanu, profesoarã de educaþie civicã, Ala Bercaru,
profesoarã de limba românã, Natalia Pereu, profesoarã de
educaþie tehnologicã  echipã condusã de Svetlana Raru,
psiholog ºcolar.
 Acest tip de familie nu constituie un instrument de
reglare a interacþiunilor dintre copii ºi mediul social.
Numãrul celor ce nu frecventeazã ºcoala este în creºtere,
nivelul motivaþiei pentru învãþare este scãzut. Copiii nu
resimt nevoia de a avea relaþii afective calde ºi nu ºtiu
sã-ºi exprime emoþiile, ceea ce se reflectã în raporturile
lor cu lumea înconjurãtoare. Ei duc o viaþã
dezorganizatã, demonstreazã un nivel redus de adaptare
în comparaþie cu copiii din familii complete, au
responsabilitãþi neadecvate vîrstei, nu sînt protejaþi fizic.
Ei reprezintã un grup de risc în faþa problemelor legate
de consumul de alcool, de droguri ºi alte substanþe
toxice. Aceastã descriere succintã a copiilor din familiile
parþial sau total dezintegrate ne-a fãcut-o dna S. Raru.
În cadrul Proiectului Un viitor pentru copiii noºtri
s-au desfãºurat numeroase activitãþi la care au participat
atît copii din familii dezintegrate, cît ºi pãrinþii acestora
reîntorºi de peste hotare. Enumerãm doar cîteva dintre
ele: Dialog cu prietenul interior (în cadrul orelor de clasã
ºi al celor de educaþie pentru familie); Noi modalitãþi de

lucru în cadrul orelor de dirigenþie, unde s-au discutat
subiecte pe baza Ghidului Învãþ sã fiu; ºedinþa clubului
diriginþilor claselor X-XII cu tema Arborele succesului
în carierã; masa rotundã Viitorul profesionist al elevilor,
în special al celor din familii dezintegrate; ºedinþa cu
pãrinþii Mesaj pentru copilul meu; consiliul profesoral
cu tema Comunicarea asertivã; activitatea Scrisoare
pentru pãrinþi: elevii au redactat scrisori în care ºi-au
expus doleanþele, ºi-au descris emoþiile ºi sentimentele
trãite în lipsa pãrinþilor (profesorii au expediat aceste
scrisori pãrinþilor ce se aflã la muncã în strãinãtate);
seminarul de instruire a psihologilor Arta de a face faþã
conflictelor în comunicare; masa rotundã Dezvoltarea
fondului de carte din biblioteca liceului etc.
Ca psiholog, Svetlana Raru vine cu un mesaj pentru
pãrinþii plecaþi ºi pentru cei ce intenþioneazã s-o facã:
Dacã sãpaþi mai adînc în sufletele copiilor voºtri, veþi
gãsi lucruri îngrozitoare. Întoarceþi-le copilãria!.
Întrucît situaþia economicã a multor familii este precarã,
fenomenul plecãrii pãrinþilor peste hotare ia proporþii. În
concepþia unor pãrinþi, bunãstarea materialã este unicul
mijloc de a le oferi copiilor condiþii de trai ºi de studii
favorabile. Profesorii însã susþin urmãtoarele: Copiii
rãmaºi fãrã supravegherea pãrinþilor se bucurã de prea
multã libertate, pe care o folosesc ineficient (distracþii,
discotecã, cluburi de noapte, localuri indecente).
Elena Moraru, dirigintã la cl. a V-a, ne împãrtãºeºte
din grijile ºi constatãrile ei: În cazul plecãrii unui singur
pãrinte, copiii sînt lãsaþi în grija celuilalt. În asemenea
familii, situaþia este relativ stabilã, elevii avînd sprijin
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moral atît acasã, cît ºi la liceu. Dacã însã lipsesc ambii
pãrinþi, de copii au grijã bunicii, rudele, vecinii,
tutorii  persoane mai puþin apropiate. Dupã primele
divergenþe cu adulþii îngrijitori, copiii aleg sã stea
singuri, fapt ce duce la probleme de genul: întîrzieri la
ore, deprimare, neîncredere în sine, comportament vizibil schimbat, consum de alcool, munci contraindicate
pentru vîrsta lor.
Ala Bercaru, dirigintã la cl. a VI-a, ne mãrturiseºte:
Mulþi copii din familii dezintegrate suferã atît din
cauza despãrþirii de pãrinþi, cît ºi din cauza despãrþirii
pãrinþilor, pentru cã se produce o prãpastie emoþionalã.
De cele mai multe ori, depãrtarea, atît de promiþãtoare
la început, duce, de fapt, la creºterea numãrului de
divorþuri. Copiii sînt stresaþi. Noi, profesorii, ne
strãduim sã fim alãturi, sã le insuflãm încredere în forþele
proprii, sã le înþelegem necesitãþile. Deºi este o muncã
suplimentarã, neplãtitã, eu o fac cu dãruire. Ei sînt
copiii mei ºi au nevoie de sfaturi ºi îndrumare.
Vom relata cîteva din dorinþele elevilor din cl. a V-a, ai
cãror pãrinþi sînt plecaþi: Vreau ca nimeni ºi niciodatã sã
nu mã uite!;  Mã simt singur-singurel. Vreau ca mama
ºi tata sã se întoarcã acasã; Vreau ca familia mea sa
fie fericitã ºi unitã, sã nu ne certãm niciodatã; Vreau
sã vinã pãrinþii acasã, sã fim împreunã, sã nu ne despartã
nimeni; Vreau ca mama sã nu mai plece niciodatã!;
Îi vreau pe pãrinþi alãturi, dar ºi o maºinã.
Frecvent, abandonul ºcolar sau corigenþa la învãþãturã
sînt rezultatul depresiilor ºi al tulburãrilor de comportament
generate de lipsa pãrinþilor. Confruntîndu-se cu probleme,
copiii apeleazã la ajutorul nostru foarte rar. Ne strãduim
însã sã dãm dovadã de tact pedagogic, pentru cã uneori
ei se izoleazã chiar ºi de colegi, manifestînd neîncredere
în prieteni, cu atît mai mult în diriginþi (Alexandra
Marcu, dirigintã la cl. a VII-a).
Experienþele trãite pe parcursul mai multor ani adesea
lasã o amprentã negativã asupra sãnãtãþii lor psihice, le
schimbã valorile ºi atitudinea faþã de sine ºi faþã de lume.

sã scriu frumos; a mai avut grijã de mine ºi bunica, care
nu putea merge cu mine în oraº sã-mi cumpere haine, dar
care mi-a povestit multe întîmplãri curioase din viaþa ei!
Acum mã educã mãtuºa Tania. Este cea mai bunã din
lume! Nu-mi refuzã nimic, dar eu ºtiu mãsura. De sãrbãtori
ne cumpãrã cadouri. Sã ºtii cã o iubesc pe tanti, dar aº
vrea sã fii tu în locul ei, sã vii acasã ºi sã mã educi tu!.
(Marina B., cl. a V-a)

Scrisoare pentru mama...
Dragã mamicã, aº vrea sã mi se îndeplineascã cea
mai mare dorinþã: sã am aripi ºi sã pot zbura la tine! În
sufletul meu nu a mai rãmas nimic decît dragostea
pentru tine. Cînd mã plimb prin oraº, vãd multe mame
care-ºi mîngîie copiii, îi sãrutã ºi îi alintã, dar eu nu
am parte de aºa ceva! Auzîndu-þi glasul la telefon, îmi
vine sã plîng, pentru cã s-au împlinit deja 4 ani de cînd
ai plecat. În viaþã multe se întîmplã, mulþi copii rãmîn
fãrã pãrinþi ºi eu sînt unul dintre ei. Prietenii îmi
povestesc cum pãrinþii le aduc dulciuri, îi dezmiardã,
îi ceartã! ªi eu vreau sã fiu mãcar certatã!
Am fost crescutã de mulþi: de naºa mea, care s-a tot
chinuit cu pãrul meu  înainte era scurt ºi urît, dar acum
este mãtãsos ºi am niºte cosiþe foarte frumoase; apoi de
mãtuºa mea, care m-a ajutat mult în clasa I, m-a învãþat

Consemnare: Inga MÃLAI
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Cei mai frumoºi ani!
Eu sînt o micã stea din univers,
Eu sînt o micã insulã din lume,
Eu sînt numai o literã din vers,
Dar ºtiu cã eu însemn ceva!
Acest lucru mi l-au demonstrat ºi pãrinþii, care mã
iubesc nespus de mult. Ei sînt totul pentru mine. Pãrinþii
ne-au dãruit viaþã, dar cel mai important este sã-i ai
alãturi.
Pãrinþii mei sînt plecaþi la muncã peste hotare. Îi
aºtept sã se întoarcã acasã ºi numãr zilele pînã la acest
moment. Au trecut deja 3 ani, ei însã doar îmi
telefoneazã, îmi trimit colete cu jucãrii, bomboane ºi
multe haine. Dulciurile se mãnîncã, hainele se uzeazã,
jucãriile stau aruncate deoparte, dar pãrinþii nu sînt
în preajmã. Nu voiam nici bomboane, nici hãinuþe, iar
de jucãrii nici nu mã atingeam. Îmi pãrea cã aceste
lucruri sînt vinovate de despãrþirea noastrã. Voiam
sã-mi petrec copilãria alãturi de mama ºi tata. Avem de
toate, dar, totodatã, fãrã ei nu avem nimic!
Seara, înainte sã adorm, mã gîndesc mereu la
scumpii mei pãrinþi. Cînd rîdeau rãsãrea un izvor, cînd
vorbeau  se nãºtea o mare, cînd tãceau  adormeau
cãprioarele, cînd priveau  se colora cerul, cînd
pãºeau  înflorea cîmpia... Toate acestea se întîmplau
atunci cînd pãrinþii erau lîngã mine, cînd eram o
familie: mama, tata, eu ºi surioara mea mai micã.
Nu ne rãpiþi cei mai frumoºi ani din viaþã....
(Alina C., cl. a V-a)
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Pasionaþi de astronomie...
Dubãsarii Vechi reprezintã o localitate basarabeanã
cu tradiþii istorice ºi culturale ºi cu o istorie bogatã.
Fiecare dintre noi a auzit de Nicolae Donici, dar puþini
ºtiu cine este aceastã personalitate remarcabilã.
În cele ce urmeazã, ne-am propus sã diminuãm golul
de informaþie privind istoria satului Dubãsarii Vechi,
evenimentele ce au avut loc ºi la personalitãþile ce s-au
nãscut ºi au activat în localitatea noastrã. Vom aduce
unele date despre Nicolae Donici.
Milioane de oameni se nasc anual sub cerul înstelat,
milioane se sting sub lumina aceloraºi constelaþii. Dar
foarte puþini încearcã sã-ºi punã banala întrebare: Ce
reprezintã stelele ce pîlpîie ca niºte lumînãri, afumînd parcã
întregul Univers?
De fapt, ele par a fi puse sã strãjuiascã temporara
noastrã aflare pe Pãmînt. În cohorta acestor temerari,
Basarabia s-a înscris cu multe nume cu autoritate, dar o
figurã cu totul deosebitã este, desigur, Nicolae Donici.
Domnul Nicolae Donici este român de origine ºi de
simþire din vechea familie moldoveneascã Donici,
strãnepotul fabulistului ºi al lui Andronache Donici. El e
o filã a neamului nostru (Gr. Antipa).
Obîrºia lui N. Donici este destul de curioasã, cãci
s-a nãscut într-o familie de nobili, dar a crescut, a fost
educat ºi împroprietãrit de o altã familie. S-a nãscut la
1 septembrie 1874 la Petricani, în familia lui Nicolae
Andrei Donici ºi a Lemonei Macari din Odesa. A fost
botezat la biserica Sf. Haralambie din Chiºinãu la
22 septembrie 1874. Ambii pãrinþi decedînd, el a rãmas
orfan din copilãrie. De educaþia lui s-a îngrijit sora
mamei, Elena. Ea nu numai cã l-a încurajat sã facã studii,
dar i-a dãruit ºi moºia Dubãsarilor ca sã-ºi realizeze
visul  sã organizeze un laborator astronomic. La 16 ani
pune temelia observatorului, iar la 21 ani, dupã
absolvirea cu menþiune a Universitãþii din Odesa, se
consacrã cercetãrilor astronomice, analizei spectrale a
aºtrilor, preferînd sã studieze Soarele ºi Luna.
Dupã primul rãzboi mondial, în Europa funcþionau
ºapte aparate de acest fel, cel mai modern ºi mai bun fiind
al lui Nicolae Donici.
Nicolae Donici, matematician de formaþie, ºtia sã
numere banii, fiind calculat pînã la zgîrcenie, însã cînd
era vorba despre procurarea utilajului devenea risipitor.
ªtia sã-ºi susþinã colaboratorii. ªtia sã-i punã într-o luminã
favorabilã, promovînd de fiecare datã contribuþia celor
care au lucrat alaturi de el, din care cauzã colegii preferau
sã se afle în preajmã, sã-l ajute cu dãruire. Explicaþiile lui
erau foarte laconice, dar ºi precise, accesibile chiar ºi
pentru cei neiniþiaþi in materie. Primea cu plãcere grupurile
de elevi ºi liceeni care doreau sã cunoascã cum se
lucreazã la un observator astronomic. Severul savant se
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prefãcea într-un ghid interesant care îºi captiva
ascultãtorii.
Apusul vieþii lui N. Donici poate fi descris astfel: în
anii 1945-1947 a întreprins cãlãtorii în Africa de Nord în
calitate de cercetãtor al observatorului francez de la
Medon. În anul 1948 a fost exclus din rîndurile membrilor
Academiei Române, numele lui fiind reabilitat în 1990.
Noi, elevii liceului care poartã numele ilustrului savant
Nicolae Donici, sîntem pasionaþi de astronomie. Ne place
foarte mult sã cercetãm stelele cu ajutorul telescopului.
Deºi ºtim cã Luna este cel mai stralucitor corp ceresc dupã
Soare, faþa ei nu este atît de curatã ca cea a astrului
zilei. Pe astrul nopþii pot fi vãzute o mulþime de pete mari,
întunecate. Cercetãrile efectuate la telescop ne-au
convins cã aceste pete nu-ºi schimbã poziþia pe discul
Lunii, fapt ce ne determinã sã întrezãrim figurile unor
animale sau scene din viaþã, iar relieful este asemãnãtor,
în multe privinþe, cu munþii, dealurile, vãile, prãpastiile,
oceanele, mãrile de pe Pãmînt. De asemenea, am observat
cã în orice moment al anului petele se vãd în acelaºi loc,
ceea ce demonstreazã cã Luna este îndreptatã spre noi
mereu cu una ºi aceeaºi parte, cealaltã rãmînînd invizibilã
privirii noastre.
Dragostea pentru astronomie ne-o cultivã profesorul
de fizicã ºi astronomie Mihai Mafteuþa care, pe lîngã
faptul cã ne organizeazã observãri la telescop, ne explicã
toate fenomenele de pe bolta cereascã. Deºi observatorul
astronomic, care era de o valoare incontestabilã ºi un bun
al tuturor, nu s-a pãstrat, ne mîndrim cu faptul cã Nicolae
Donici, consãteanul nostru, ne-a lãsat multe realizãri de
pe urma cãrora avem ce învãþa.
Dorina Schidu, elevã în clasa a XII-a
Constantin Chetruºca, elev în clasa a X-a

DOCENDO DISCIMUS

Portretul educatorului ideal

Profesorul este, înainte de
toate, discipolul elevilor
sãi...
,,Meseria de profesor este frumoasã. O meserie care
nu te pãrãseºte seara odatã cu hainele de lucru; o meserie
asprã ºi plãcutã, umilã ºi mîndrã, exigentã ºi liberã; o
Natalia ZOTEA
meserie în care mediocritatea nu este permisã, iar
pregãtirea excepþionalã este abia satisfãcãtoare; o
Grãdiniþa nr. 183, mun. Chiºinãu
meserie care epuizeazã ºi învioreazã, care te disperseazã
ºi exaltã, o meserie în care a ºti nu înseamnã nimic fãrã
emoþie, în care dragostea e sterilã fãrã forþa spiritualã, o meserie cînd apãsãtoare, cînd implacabilã, ingratã ºi
plinã de farmec.
Deloc uºoarã misiunea datã Profesorului  edificarea viitorului umanitãþii, dar frumoase sînt roadele
pe care le culege ºi ni le dãruie  Oamenii.
Profesorul are un rol crucial în viaþa elevilor. Atît abilitãþile pedagogice, cît ºi însuºirile de personalitate
au repercusiuni profunde în inima discipolilor, provocînd reverberaþii încã mulþi ani dupã terminarea studiilor.
Prin felul sãu de a fi ori de a nu fi, prin comportament ºi atitudine, profesorul apropie ori îndepãrteazã copiii:
motiveazã, pedepseºte, povãþuieºte, blameazã, încurajeazã etc.
Studiile de specialitate susþin cã elevului îi place sau nu-i place o disciplinã în funcþie de personalitatea
profesorului. În ceea ce priveºte randamentul ºcolar, responsabilitatea cadrului didactic este enormã: pe de
o parte, conteazã competenþa sa profesionalã, iar pe de altã parte, este la fel de importantã ºi personalitatea
acestuia.
Pentru a putea discuta orice subiect cu elevii sãi ºi a þine pasul, profesorul va învãþa în permanenþã de la
ei. El trebuie sã fie liderul care sã inspire ºi sã influenþeze copiii prin intermediul personalitãþii sale, asemeni
unui expert sau consilier, ºi nicidecum utilizînd puterea coercitivã. Un astfel de profesor îºi cunoaºte bine
disciplina ºi este respectuos cu elevii sãi.
Explorator fiind, încurajeazã elevii sã-ºi descopere Sinele, ajutîndu-i sã atingã cel mai înalt nivel de
performanþã. El poate sã menþinã echilibrul dintre necesitãþile de instruire ale fiecãrui individ ºi cele ale
întregului grup, realizînd prin aceasta idealul educaþional: învãþãmînt pentru toþi, învãþãmînt pentru fiecare.
Un atare profesor este corect ºi obiectiv în aprecieri, poartã dialoguri deschise ºi rãspunde mereu la solicitare.
Un profesor ideal se mîndreºte cu discipolii care-1 depãºesc.
Profesorul ideal este un entuziast incurabil nu doar în ceea ce priveºte disciplina pe care o predã; elanul
sãu contagios cuprinde procesul educaþional în general. Manifestînd exuberanþã, atitudini pozitive, pasiune
ºi dãruire, el încearcã sã-i pãtrundã pe copii de gîndul cã anume acesta este locul împlinirii sale, ºi nu altul.
Un astfel de profesor este un inovator care modificã sau înlocuieºte strategiile, tehnicile atunci cînd a
descoperit altele mai eficiente sau cînd cele existente au devenit plicticoase pentru elevi. Inventînd diverse
combinaþii de tehnologii, el adapteazã predarea la diferite stiluri de învãþare ºi prezintã subiectul din variate
unghiuri de vedere, ceea ce faciliteazã înþelegerea.
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Profesorul eficient este acel tezaurizator care
valorificã la maxim ideile elevilor sãi, utilizîndu-le cu scopul
de a îmbunãtãþi calitatea procesului de predare-învãþare.
El este ºi comediant: ºtie cînd ºi cum sã recurgã la
umor, fãrã a-1 considera un factor ce ar distrage atenþia
elevilor sau i-ar periclita demersul.
Profesorul ideal este ghidul care conduce elevii spre
perfecþionarea deprinderilor ºi abilitãþilor de lucru ºi,
totodatã, îi pune în situaþia de a descoperi singuri soluþia
ºi de a învãþa din greºeli. Returnînd lucrãrile cu avize
constructive, disponibil sã acorde oricînd asistenþã,
profesorul le dezvoltã elevilor responsabilitatea pentru
actul de învãþare ºi încrederea în propriile forþe.
Fiinþã umanã genuinã, profesorul ideal este un
umanist care ºtie sã fie critic cu sine însuºi ºi cu
absurditãþile vieþii, fãrã a fi cinic sau disperat. Este o
persoanã care se autodezvãluie, astfel încît elevii îi pot
vedea ºi virtuþile, ºi imperfecþiunile. Pãºind sigur pe
pãmînt, profesorul de succes, prin exemplul propriu, ajutã
elevii sã-ºi dezvolte voinþa, curajul ºi speranþa în
realizarea potenþialului.

Oferind un mediu  focar de siguranþã intelectualã,
în care pot fi prezentate idei opuse fãrã teama de a fi
ridiculizat sau rejectat, profesorul este santinela ce
pãzeºte inviolabilitatea acestuia.
Profesorul ideal este un bun colaborator, acordînd
valoare colegialitãþii. El îºi împãrtãºeºte ideile, solicitã
implicarea pãrinþilor în activitatea de predare-învãþare ºi
cautã sprijinul colegilor atunci cînd nu poate surmonta
de unul singur anumite probleme.
Profesorul de succes este un idealist, un alt fel de
idealist, fiind ferm convins cã fãrã ideal nu poate exista
evoluþie. El se recunoaºte în fiecare elev, realizînd care
i-a fost contribuþia ºi influenþa în vieþile învãþãceilor sãi.
Profesorul ideal aspirã la toate cele menþionate
anterior ºi încã la multe altele. El apreciazã adevãrul ºi
corectitudinea, dar nu popularitatea sa. Încercînd sã
schimbe lumea, un astfel de profesor se transformã zilnic,
transformîndu-i ºi pe alþii. El este un revoluþionar care
ºtie cã rolul sãu este unul dintre cele mai vitale pe pãmînt:
pãstrarea sanctitãþii vieþii ºi a rezultatului ei firesc 
elevaþia umanitãþii.

JURÃMÎNT
Vreau sã-þi povestesc o micã istorie, dragul meu... odoraº.
Acum 20 ani stãteam la o rãspîntie: unde sã-mi fac studiile: la medicinã sau la pedagogie, sã învãþ a trata corpul
omului sau sufletul lui.
În ultimã instanþã, am mers sã fac ceea ce ºtiam sã fac mai bine: sã mã joc cu copiii. Abia mai tîrziu am înþeles cã
nu am dat greº, pentru cã am conºtientizat ce înseamnã Mens sana in corpore sano.
Am înþeles cã sînt în stare sã ajut o micã fiinþã, ieºitã din cuibiºorul familiei în lumea mare ºi necunoscutã,
periculoasã, dar totodatã atît de fermecãtoare, s-o cunoascã, s-o înþeleagã ºi s-o cucereascã. Mai mult ca atît: ºtiu
ºi pot sã-i fiu alãturi pentru a-i împãrtãºi bucuria descoperirii, s-o susþin ºi s-o încurajez.
Te invit ºi pe tine în miracolul acestei lumi. Fii binevenit!
ªi acum, dragul meu, în prezenþa atîtor martori, în numele amintirilor mele din copilãrie, dar ºi al celor din viitor:
 JUR sã-þi fiu alãturi oricînd, la bine ºi la rãu;
 JUR cã dacã nu voi ºti cum sã acþionez, voi medita cum pot sã te ajut;
 JUR sã nu te ameninþ, sã nu-þi dau ordine, sã nu te critic, pentru cã astfel vei creºte timid sau agresiv;
 JUR sã te ascult ºi sã te încurajez, pentru cã doar astfel vei creºte încrezãtor, mîndru de tine ºi cu dragoste
faþã de lume;
 JUR cã niciodatã nu te voi întreba de ce ai fãcut un lucru, pentru cã va fi imposibil sã-mi gãseºti un rãspuns
mulþumitor ºi atunci vei ridica din umeri sau
vei spune: ...nu ºtiu;
 JUR cã nu voi vorbi niciodatã urît despre
tine, ci doar te voi lãuda, chiar ºi pentru micul
efort pe care-l vei face pentru a-mi demonstra
cã ºtii ºi poþi;
 JUR sã-þi pun în valoare calitãþile;
 JUR cã te voi respecta ca personalitate ºi voi
colabora cu tine;
 JUR sã-þi dau încredere în forþele tale atunci
cînd te vei îndoi de tine însuþi;
 JUR sã-þi aduc bucurie atunci cînd vei fi trist;
 JUR sã te iubesc aºa cum eºti sau vei fi;
 JUR sã te aºtept. În numele viitorului...
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Rolul de pãrinte-educator îi
revine cadrului didactic de la
instituþia preºcolarã...
Putinþa de a trãi noi înºine
în sufletul altuia e o adevãratã valoare omeneascã.
(Vasile Pârvan)
Fiecare dintre noi vrea sã fie într-un anumit mod; îºi
cultivã personalitatea pe care ºi-o doreºte, încearcã sã-ºi
Grãdiniþa nr. 130, mun. Chiºinãu
dea seama de lucrurile care îi plac, se gîndeºte cum ar
vrea sã fie înþeles ori perceput de alþii. ªi începe sã acþioneze în aceastã direcþie, sã fie ceea ce ºi-a propus
sã fie. Începem sã construim un asemenea model încã din adolescenþã, completîndu-l pe parcursul întregii
noastre vieþi. Nimic însã nu apare pe teren gol. Pentru orice model este nevoie de o bazã: un sistem complex
de valori, atitudini, relaþii-tip cu celãlalt, opþiuni de viaþã. Acest sistem nu este întru totul personal, ci preluat,
în mare mãsurã, de la cei care ne înconjoarã  oamenii cu care am vrea sã ne asemãnãm. Psihologia
experimentalã contemporanã a demonstrat cã scenariile existenþei noastre sînt scrise în primii ºapte ani de
viaþã. La început, copilul se defineºte pe sine în raport cu obiectele pe care le vede în jur, apoi cu pãrinþii ºi
rudele apropiate, apoi cu cercul tot mai larg de cunoºtinþe/prieteni. Intrã în relaþie cu alþi copii, experimenteazã
diferite moduri de relaþionare. La ºapte ani sînt deja puse bazele modelului care va fi definitivat în adolescenþã.
Nu întîmplãtor înþelepciunea popularã vorbeºte de cei ºapte ani de acasã ca fundament al comportamentului
nostru ulterior. În ultimele decenii, cei ºapte ani de acasã se identificã tot mai mult cu preºcolaritatea sau,
altfel spus, cu anii de grãdiniþã.
Educatorul este responsabil de crearea mediului în care copiii îºi petrec aproape jumãtate de zi ºi care, la
rîndul sãu, este un model al lumii reale, în care copilul va fi aruncat mai tîrziu ºi va trebui sã se descurce. Dacã
familia este terenul intimitãþii, un refugiu care îi aminteºte (ºi-i va aminti mereu) copilului de siguranþa casei,
grãdiniþa este un teren intermediar de pregãtire pentru contactul cu lumea realã. Pentru a-l eleva pe copil,
educatorul trebuie sã lucreze asupra sa. Cu toþii posedãm, în grade diferite, de anumite capacitãþi ºi abilitãþi. Cu
toþii avem anumite valori. Dar, de regulã, ele nu sînt aranjate armonios într-un sistem. ªi nu întotdeauna reuºim
sau avem curajul sã recunoaºtem, cu inima deschisã, cã putem fi model pentru alþii. Acesta este punctul de la
care pornim în lucrul asupra noastrã, în autoeducaþia pe care o înfãptuim pe parcursul întregii noastre vieþi.
Este foarte important sã identifici ceea ce vrei de la tine: ai mai multe ºanse de a deveni o personalitate integrã,
bogatã interior, care sã poatã dãrui din aceastã bogãþie interioarã ºi celor care o înconjoarã. ªi nu e greu sã o faci
 trebuie numai sã vrei ºi sã ºtii de ce o faci, pentru cã, dacã te gîndeºti bine, dacã meditezi cu toatã forþa gîndirii,
îþi vei da seama ºi cum sã o faci, iar acest cum va fi doar al tãu, neînvãþat de la alþii, ºi anume din acest motiv plin,
original, propriu. Construirea personalitãþii este un proces continuu. Nu trebuie sã crezi cã ai ajuns la un rezultat
final ºi eºti mai presus decît ceilalþi. Pur ºi simplu ai parcurs o parte din drum înaintea lor ºi le poþi explica în ce mod
s-o facã ºi ei sau sã-i ajuþi s-o facã atunci cînd nu
ºtiu în ce direcþie sã o ia.
Lucrul cu copiii necesitã extrem de multã
responsabilitate, cãci o bazã sãnãtoasã de valori
pusã în copilãrie favorizeazã sãnãtatea moralã de
mai tîrziu. Temelia unei relaþii autentice cu ei este
iubirea necondiþionatã, care îþi permite sã vezi mai
multe, sã simþi mai multe, sã ierþi, îþi dã puterea sã
ajuþi. ªi, dupã aceea, orice ai face  poveºtile spuse,
scenetele montate, micile reproºuri fãcute un cu
zâmbet pe faþã  transmit acelaºi mesaj al iubirii
pentru ceilalþi. Dacã o iubire este sincerã, ea va fi
neapãrat împãrtãºitã, iar dacã þi-ai atras dragostea
copiilor, eºti într-adevãr demn sã le serveºti ca
model. Te apropii de figura educatorului ideal.
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Portretul educatorului ideal
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Portretul educatorului ideal

Existã, cu certitudine,
o inimã de pedagog...
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Picãturile de ploaie ciocãnesc uºor în geam, apoi se
preling, lãsînd pe sticlã un ornament fin, abia vizibil.
Admir acest tablou fumuriu, iar gîndurile mã poartã prin
Marcela GÎLCÃ
lumea infinitã. Ostenite de vîntul toamnei, ele mã aduc la
casa care împarte dragoste ºi cãldurã  grãdiniþa mea.
Grãdiniþa nr. 255, mun.Chiºinãu
Deºi nu prea am scris la zile mari, vin cu drag sã
creionez chipul celor care toarnã în sufletele copiilor
enigmele vieþii, asemeni unor adevãraþi vrãjitori, ce ºtiu sã se adînceascã spre ceea ce are omul mai scump:
plai, limbã, tradiþie, omenie.
Pe drumul pedagogiei pornesc numai oamenii cãrora le sînt hãrãzite mai multe cununi de spini decît de
lauri, dar care, în pofida vicisitudinilor vieþii, seamãnã luminã ºi bunãtate. Îmbrãþiºînd aceastã profesie, dascãlii
pãstoresc prin luminã ºi cuvînt, au sufletul plin de sublim ºi frumos, coboarã zilnic în fîntîna omeniei de unde
iau bunãtatea ºi rãbdarea, înþelepciunea ºi dragostea pe care mai apoi le împãrtãºesc cu dãrnicie discipolilor
lor. Ei determinã valorile, prioritãþile, sensul vieþii, care nu sînt altceva decît o necesitate primordialã pentru
dezvoltarea fiecãrei persoane. Fiecare om pledeazã pentru anumite valori. Valorile personale denotã bogãþia
sau sãrãcia lumii interioare, diversitatea ºi orientarea intereselor, unicitatea individualului.
Pedagogul secolului XXI trebuie sã fie o personalitate cu o înaltã þinutã moral-eticã, spiritualã ºi o intuiþie
sensibilizatã. El trebuie sã ºtie sã facã luminã acolo unde e întuneric, sã-i mîngîie pe cei cuprinºi de durere, sã-i
ridice pe cei cãzuþi. E un început al tuturor începuturilor. Pedagogul este cel ce-i ajutã pe oameni sã pãtrundã în
lumea nobilã a cãrþii, sã înþeleagã sensul lebedelor negre pe foile albe. A învãþa un copil sã iubeascã lumea, viaþa
este ca ºi cum i-ai da viaþã a doua oarã. Un pedagog ideal dã discipolilor sãi viaþã din viaþa sa.
În perioada de trecere la economia de piaþã societatea noastrã necesitã personalitãþi care sã acþioneze din
iniþiativã proprie ºi sã rezolve creator problemele ce apar. Rolul principal în formarea ºi educarea unei personalitãþi
armonioase ºi creatoare le revine instituþiilor de învãþãmînt. Pentru a individualiza instruirea, trebuie sã þinem
cont de particularitãþile psihice ºi cognitive ale copiilor, de ritmul individual de însuºire a cunoºtinþelor ºi de
capacitatea de muncã a fiecãruia. În instituþia preºcolarã, lucrul independent joacã rolul principal în instruire.
Anume prin el copiii devin subiecþi ai instruirii.
O autenticã educaþie permanentã, care se defineºte ca o dimensiune esenþialã a omului modern, nu
poate fi conceputã dacã instituþia preºcolarã nu-i învaþã pe copii cum sã înveþe. Ca una dintre cãile tradiþionale
de acces la valorile umane, lectura îºi rezervã ºi mai departe o importanþã excepþionalã pentru omul modern,
oferindu-i pe tot parcursul existenþei sale un instrument esenþial de cultivare ºi de perfecþionare continuã,
de autodesãvîrºire a propriei formaþii culturale ºi de specialitate.
Lumea frumosului existã în toate activitãþile preºcolare ºi nu-i greu sã pãtrunzi în esenþa ei, doar dacã
cunoºti cheia spre ea. Aceastã cheie e pedagogul contemporan, care va alege cu multã pricepere ºi mãiestrie
metodele ºi procedeele cele mai adecvate
pentru a forma personalitatea viitorului
cetãþean, altoindu-i dragostea de Patrie, Limbã,
Neam.
De fiecare datã cînd veþi porni la drum, veþi
simþi invazia emoþiilor ºi a viselor. Visele nu se
potrivesc întotdeauna cu realitatea, dar mã
copleºeºte senzaþia cã am fãcut tot ce-mi stã
în putinþã pentru a forma personalitãþi creative.
Nu poate fi nimic rãu sau urît în ceea ce facem
noi, pedagogii. Fãrã dragoste nu creºte nimic
sub soare. Cu atît mai mult are nevoie de
dragostea noastrã copilul.
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Maria VASILIEV
Universitatea Tehnicã din Moldova

În instituþia preºcolarã, activitãþile matematice au ca
scop nu numai de a asigura însuºirea de cãtre copii a
cunoºtinþelor despre numãr, formã, dimensiune etc., ci ºi
de a-i învãþa sã foloseascã aceste cunoºtinþe în situaþii
variate, familiare sau mai puþin cunoscute. În acest sens,
pedagogul italian Maria Montessori exprima urmãtorul
gînd, pe deplin valabil în vremea noastrã caracterizatã prin
ritmul alert al schimbãrilor, sã nu-i educãm pe copiii noºtri
pentru lumea de azi. Aceastã lume nu va mai exista cînd
ei vor fi mari. ªi nimic nu ne permite sã ºtim cum va fi lumea
lor. Atunci sã-i învãþãm sã se adapteze.
Pornind de la aceastã idee cu caracter de axiomã, formarea reprezentãrilor matematice în grãdiniþã are drept
finalitate folosirea achiziþiilor elementare de matematicã în
situaþii nestandard, în condiþiile de viaþã cotidianã ºi în cele
de învãþare a cunoºtinþelor din alte domenii. Asemenea
posibilitãþi de aplicare oferã conþinutul multor activitãþi
realizate în instituþia preºcolarã. Folosind reprezentãrile ºi
cunoºtinþele matematice acumulate de copii ca instrumente
de lucru, celelalte activitãþi (de modelare, arte plastice etc.)
contribuie la fixarea ºi consolidarea conþinutului ºi a efectelor formative ale activitãþilor matematice, dar ºi la înþelegerea de cãtre copii a utilitãþii cunoºtinþelor matematice.
Observãrile ºi analizele efectuate aratã cã în numeroase
cazuri, fie cã este vorba de activitãþi desfãºurate în interior
(în salã) sau în aer liber, fie de activitãþi comune sau la
alegere, acestea oferã mult mai multe oportunitãþi decît sar crede ºi creeazã situaþii în care copiii pot aplica
cunoºtinþele dobîndite la activitãþile matematice. S-a
dovedit, astfel, cã activitãþile de cunoaºtere a mediului
înconjurãtor sînt un bun prilej de verificare, consolidare
ºi chiar de anticipare a unor cunoºtinþe matematice. Copiii
pot fi puºi în situaþia sã numere, sã compare, sã analizeze
forma, dimensiunea, sã calculeze numãrul pãrþilor
componente ale obiectului observat. Tot aici apare
posibilitatea aprofundãrii cunoºtinþelor despre poziþie ºi
raporturi spaþiale. De exemplu, fãcînd observaþii asupra
plantei de floarea soarelui, copiii vor determina poziþia
acesteia în diferite perioade ale zilei (dimineaþa, ziua, seara),
de asemenea, locul ºi mãrimea umbrei copacilor de pe

terenul de joc, umbra colegilor. Ei vor fi conduºi spre a
face deducþia cã lungimea umbrei depinde de poziþia
soarelui pe cer ºi, prin urmare, spre a le consolida reprezentãrile despre orientarea în timp ºi spaþiu, se asigurã
înþelegerea corelaþiei cauzã-efect.
În cadrul acestor activitãþi pot fi create condiþii favorabile pentru exersarea operaþiilor de analizã, sintezã, comparare,
generalizare. Copiilor li se propune sã clasifice, sã selecþioneze
obiecte pe baza unor criterii, sã determine elementele comune
(asemãnãrile) unor plante, animale, ceea ce dezvoltã, în egalã
mãsurã, priceperile formate în activitãþile matematice.
Activitãþile de dezvoltare a vorbirii conþin elemente care
coreleazã cu cele matematice: sarcini cu conþinut lexical ce
vizeazã îmbogãþirea vocabularului activ cu adjective ce
exprimã însuºiri referitoare la formã, mãrime, ordinea
obiectelor; numerale cardinale, ordinale etc. Aici copiii
exerseazã numãrarea sunetelor ºi silabelor din cuvînt,
utilizarea corectã a prepoziþiilor (exprimînd raporturi
spaþiale), adverbelor (exprimînd raporturi temporale).
În cadrul lecturilor dupã imagini copiii pot realiza
operaþii de grupare a elementelor tabloului, de calculare
a elementelor unei mulþimi, de precizare a mãrimii ºi
poziþiilor spaþiale, exersînd citirea imaginilor de la stînga
spre dreapta, de jos în sus etc..
La activitãþile de memorizare, copiii pot învãþa poezii
ce vor fi folosite la familiarizarea cu numerele, cifrele sau
ca procedeu de identificare a cifrelor dupã descriere. Sînt
adecvate acestui scop poeziile De la unu la zece
(Gr. Vieru), Zilele sãptãmînii (C. Dragomir), Geometrie
(M. Lenos), Matematicã pe degete (Iu. Filip) º. a.
Dramatizãrile unor poveºti reprezintã un bun prilej de
aplicare a cunoºtinþelor matematice. Stabilind numãrul
personajelor din poveste, participînd activ la rezolvarea
unor probleme cu care se confruntã eroii acesteia, copiii
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aplicã cunoºtinþele deja însuºite. Spre exemplu dramatizarea
unor fragmente din poveºtile Trei urºi, Gogoaºa,
Foiºorul º. a. Contribuie la consolidarea cunoºtinþelor
despre numere în ordine crescîndã ºi descrescîndã.
Activitãþile artistico-plastice oferã multiple posibilitãþi
de aplicare a cunoºtinþelor despre figurile geometrice, de
aprofundare a reprezentãrilor despre orientarea în spaþiul
bidimensional, de pregãtire pentru însuºirea scrisului ºi
cititului. Prin desene se pot consolida cunoºtinþele despre
formã, mãrime. Deprinderile formate în acest fel permit
copiilor sã lucreze cu uºurinþã pe fiºele matematice. În
activitãþile de modelaj, preºcolarii pot reda obiecte de
diferite dimensiuni, aºezîndu-le în ordine crescîndã ºi
descrescîndã, pot exersa divizarea întregului în pãrþi egale
(sã împartã bucata de lut în douã/patru pãrþi egale, sã le
compare cîntãrindu-le ºi mãsurîndu-le), dezvoltînduºi astfel ºi capacitatea de apreciere din ochi ºi priceperea
de utilizare a termenilor matematici: o jumãtate, un sfert, a
doua parte, a patra parte etc. Activitãþile de modelaj solicitã
ºi stimuleazã capacitatea de a compara ºi a determina forma
obiectelor (ovalã, alungitã, triunghiularã etc.).
Nu mai puþin valoroase sub aspectul corelaþiilor sînt
activitãþile de aplicaþie. Acestea creeazã un mediu propice
pentru consolidarea ºi verificarea cunoºtinþelor despre
figurile geometrice, modul de obþinere a unor figuri din
altele (dintr-un pãtrat  douã/patru triunghiuri, dintr-un
dreptunghi  douã pãtrate sau douã/patru triunghiuri etc.).
Cunoºtinþele ºi deprinderile de seriere, triere ºi numãrat îºi
au partea lor de contribuþie în pregãtirea materialului pentru
lucrarea, tema respectivã ºi accelerarea executãrii ei.
Activitãþile practice solicitã intens cunoºtinþele ºi
priceperile matematice în scopul aplicãrii lor. De exemplu,
se poate cere copiilor sã realizeze ºiraguri de mãrgele fie
dupã un model prezentat, fie dupã indicaþii verbale,
alternînd mãrimile ºi culorile, sau numãrîndu-le ºi
grupîndu-le dupã anumite criterii. În aºa mod se exerseazã
împãrþirea întregului în pãrþi egale, consolidînd
cunoºtinþele despre raportul dintre parte ºi întreg.
Executarea unor lucrãri cu figuri geometrice decupate, ca
ºi acþiunile de împãrþire a mulþimilor în submulþimi,
contribuie la cultivarea imaginaþiei creatoare, gîndirii

constructive (de exemplu sã alcãtuiascã din 9 triunghiuri
trei flori; sã formeze din 10 seminþe de castravete perechi
de frunzuliþe ºi sã determine numãrul acestora etc.).
Cu efecte asemãnãtoare în planul dezvoltãrii reprezentãrilor matematice ºi consolidãrii cunoºtinþelor
matematice sînt ºi activitãþile de construcþie. Copiilor li se
solicitã sã-ºi planifice construcþia, sã selecteze materialul,
sã numere, sã mãsoare, sã grupeze împãrþind mulþimea
de piese în submulþimi º. a. În acest fel este exersatã
gîndirea, imaginaþia, orientarea în spaþiu, priceperea de a
deosebi caracteristicile spaþiale ale construcþiei. Acþiunile
cu materialul de construcþie completeazã cunoºtinþele
despre corpurile geometrice ºi însuºirile lor. Deprinderile
de mãsurat cu unitatea convenþionalã sînt binevenite la
activitãþile de construire din hîrtie, carton etc.
Cunoºtinþele, priceperile ºi deprinderile dobîndite în
cadrul activitãþilor de matematicã sînt solicitate ºi în
activitãþile de educaþie fizicã, dans ºi muzicã. Acestea
furnizeazã condiþiile necesare stabilirii lateralitãþii, orientãrii
în spaþiu, determinãrii direcþiilor ºi a raportului dintre distanþã
ºi viteza miºcãrii, copiii operînd, prin transfer, cu multe
cunoºtinþe matematice (numãrare, orientare în spaþiu º.a.).
O ambianþã favorabilã pentru aplicarea ºi verificarea
cunoºtinþelor matematice este activitatea de joc.
Diversele categorii de jocuri (senzoriale, de construcþie,
de roluri, didactice etc.) vin sã activizeze ºi sã punã în
practicã achiziþiile matematice, propunînd un teren fertil
ºi posibilitãþi vaste de dezvoltare a priceperilor ºi
deprinderilor formate la activitãþile matematice.
Un prilej pentru exersarea operaþiilor gîndirii (analizã,
sintezã, comparaþie) ºi cultivarea acesteia îl reprezintã
jocul de constituire a întregului din pãrþi date (jumãtãþi,
sferturi) sau jocuri ca: Tangram, Pitagora etc.
Unele jocuri didactice permit fixarea ºi consolidarea
cunoºtinþelor despre locul numerelor în ºirul natural,
numãratul în ordine crescîndã ºi descrescîndã,
compunerea unui numãr din doi termeni mai mici, a cifrelor
ºi figurilor geometrice. Altele implicã constituirea de
mulþimi din elemente, dupã o caracteristicã datã, stabilirea
apartenenþei sau neapartenenþei unui element la o
mulþime, realizarea de corespondenþe între elementele a
douã mulþimi (Gãseºte obiectul potrivit, Ce-i de
prisos, Fluturii ºi florile etc.). În jocurile dinamice
Garajele, Treci prin poartã, Gãseºte-þi perechea
copiii sînt solicitaþi sã raporteze cantitatea la numãr sau
numãrul la cantitate (Gãseºte cheiþa, Cifrele rãtãcite).
În concluzie, putem afirma cã valorificarea corelaþiei
dintre activitãþile matematice ºi celelalte tipuri de activitãþi
realizate în contextul programului instructiv-educativ în
grãdiniþã produc efecte pozitive în planul ameliorãrii
pregãtirii matematice a preºcolarilor, ca ºi în cel al evoluþiei
lor generale. În acelaºi timp, dezvoltarea ºi susþinerea
acestei corelaþii conferã activitãþilor matematice posibilitatea promovãrii unor cãi de învãþare eficiente ºi atractive,
adecvatã particularitãþilor psihice ale vîrstei preºcolare.
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Angela CAZAC
Programul Pas cu Pas

Eºti o Minune
Fiecare secundã pe care o trãim este un moment
unic în univers, o clipã care nu se va mai repeta
niciodatã. Dar noi... ce îi învãþãm pe copiii noºtri? Îi
învãþãm cã doi cu doi fac patru, cã Parisul este capitala
Franþei. Cînd îi vom învãþa cine sînt? Ar trebui sã
spunem fiecãruia: ªtii cine eºti tu? Eºti o minune. Eºti
unic. Picioarele tale, braþele tale, degetele tale, felul
în care te miºti... Poþi deveni un Shakespeare, un
Michelangelo, un Beethoven. Poþi face orice. Da, eºti o
minune. ªi cînd vei creºte, vei fi în stare sã-l rãneºti pe
altul, care este o minune ca tine?.
Trebuie sã muncim  cu toþii trebuie sã muncim  ca
sã facem aceastã lume demnã de copiii ei.
(Pablo Casalas)
Rolul ºcolii nu este sã creeze specialiºti idioþi, care
ar rãspunde nevoilor speciale ale diferitelor sectoare ale
economiei naþionale, ci sã dezvolte aptitudinile
individuale ale elevului într-un mod semnificativ ºi sã
trimitã în viaþã fiinþe gînditoare, capabile de a medita
asupra implicaþiilor sociale, istorice ºi filozofice ale
activitãþilor desfãºurate. La toate nivelurile, ºcoala trebuie
sã le cultive elevilor spiritul gîndirii libere ºi independente.
Aceasta urmeazã a fi umanizatã, atît în sensul cã
elementul ei de bazã trebuie sã-l constituie personalitatea
profesorilor, care sã zideascã în jurul lor un cîmp de forþã
de inspiraþie ºi exemplu, cît ºi în sensul cã educaþia
tehnicã ºi specializatã trebuie echilibratã de o educaþie
generalã în ºtiinþele umane. Convingerea mea este cã, sub
îndrumarea unei educatoare  cea care capãtã rolul de
intermediar, de catalizator  ºi copiii foarte mici pot face
o alegere corectã, pot înþelege consecinþele acþiunilor
întreprinse ºi respecta stilurile colegilor.
Ce înseamnã sã-i educi pe copii pentru democraþie?
Urmãtoarele principii directoare oferã un rãspuns parþial
la aceastã întrebare. La grãdiniþã, copiii ar trebui sã aibã
experienþa democraþiei ºi sã înceapã sã-ºi dezvolte
deprinderile ºi atitudinile necesare pentru a fi cetãþeni
eficienþi într-o societate deschisã. Sala de grupã este, de
fapt, microcosmosul comunitãþii mai largi.

Unul dintre principiile democraþiei este de a explora
oportunitãþile de îmbunãtãþire a propriei situaþii, cea
a familiei. La grãdiniþã, educatoarele pot modela acest
comportament, dar ºi crea un mediu generator de ocazii
pentru autoiniþiativã. Cînd copiilor li se dã ºansa de a
alege dintr-o gamã de activitãþi, li se oferã, de fapt, diferite
ocazii; cînd sînt ajutaþi sã se implice într-o activitate, li se
aratã importanþa autoiniþiativei.
Un alt principiu eficacitatea în scop personal ºi
consolidarea încrederii în sine vizeazã capacitatea de
a influenþa lumea, de a-ºi satisface necesitãþile într-un
mod pozitiv ºi de a înþelege cum sã ai acces la resursele
interne ºi externe. Acest lucru este posibil doar în medii
în care copii interacþioneazã unii cu alþii, negociazã ºi
gãsesc soluþii, iar educatoarele îi ajutã sã reflecteze asupra
propriilor acþiuni ºi faciliteazã învãþarea în domeniile de
interes ale fiecãrui copil.
Urmãtorul principiu ar fi controlul în comun. Fiecare
grup ºi familie sînt unice într-o democraþie, deoarece
cultura lor este rezultatul construirii ºi respectãrii de cãtre
toþi membrii a regulilor, a valorilor ºi practicilor grupului.
Dupã Seefeldt, educatoarele nu dau ordine, aºteptînd
ca acestea sã fie urmate orbeºte de copii. Educatoarele
pun accent pe sentimentele, reacþiile ºi interacþiunile
dintre copii, mai puþin pe activitãþile de învãþare.
La fel de important este principiul care presupune
libertatea de gîndire ºi expresie  libertate fundamentalã
a unei societãþi deschise. Fiecare copil trebuie sã aibã
propria opinie ºi sã ºi-o expunã. Acest deziderat
guverneazã fiecare compartiment al planului de
învãþãmînt al grãdiniþei. În loc sã li se propunã sã coloreze
figuri deja desenate, copiii sînt solicitaþi sã-ºi exprime
propriile idei ºi sentimente prin desene, picturi sau
construcþii realizate de ei înºiºi. La activitãþile de citire li
se cere sã dezbatã, sã-ºi expunã pãrerea ºi sã scrie (la
nivelul posibilitãþilor lor) ceea ce cunosc ºi simt. Li se
oferã posibilitatea de a alege modul în care sã înveþe
matematica, noþiunile ºtiinþifice sau alte cunoºtinþe.
Autoritate ºi respect. În parte, controlul nu este
deþinut doar de educatoare. Ba mai mult! Ele trebuie sã
se asigure cã nici un copil sau grup mic de copii nu
exercitã putere asupra colegilor. Astfel este format ºi
promovat respectul pentru fiecare persoanã. Nu trebuie
neapãrat sã-l placi pe celãlalt, dar trebuie sã respecþi
calitatea de om, demnitatea ºi drepturile fundamentale ale
celuilalt. Deºi majoritatea preºcolarilor nu pot cîntãri bine
greutatea unor consideraþii, deoarece simþul
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autocontrolului le este în curs de dezvoltare, educatoarele
pot sã-i ajute sã înveþe a respecta pe ceilalþi.
ªi ultimul principiu este evaluarea diferenþelor ºi
asemãnãrilor. Fiecare individ este unic, contribuþia
fiecãruia este valoroasã. Promovînd diversitatea etnicã
ºi culturalã, educatoarele ºi pãrinþii le pot cultiva copiilor
o atitudine de înþelegere ºi de apreciere a diferenþelor.
Formarea în spiritul principiului ºanse egale pentru toþi,
indiferent de rasã, religie, handicap sau sex cere de la adulþi
sã se angajeze într-un proces activ de acceptare a
deosebirilor ºi asemãnãrilor dintre oameni ºi de
valorificare a împrejurãrilor generate de aceste
deosebirilor ºi asemãnãri întru educarea înþelegerii între
copii. Un copil cu handicap fizic sever le oferã semenilor
sãi sãnãtoºi ocazia de a privi dincolo de deosebirile
superficiale, de a cunoaºte satisfacþia de a fi ajutat pe

cineva la nevoie, de a învãþa ce înseamnã sã-l accepþi pe
celãlalt ºi sã ai rãbdare.
Vã invit sã reflectãm împreunã asupra schimbãrii ce
meritã sã fie fãcutã spre binele copilului ºi, prin urmare,
al viitorului nostru.
P.S. Am început sã învãþ cum sã trãiesc ºi ce sã fac la
grãdiniþã. Iatã primele sfaturi primite de la educatoarea
mea: împarte tot ce ai, fii corect, nu lovi oamenii, cere
scuze dacã ai procedat greºit, pune obiectele la loc,
prãjiturele calde ºi laptele rece îþi fac bine...
Gîndiþi-vã ce lume bunã am avea, dacã pe la trei dupã
amiazã am mînca cu toþii prãjiturele ºi am bea lapte. Sau
dacã am avea o politicã care sã ne oblige sã punem
întotdeauna lucrurile la loc ºi sã strîngem mizeria dupã
noi. ªi, indiferent cîþi ani aveþi, este mai bine atunci cînd,
ieºind în lume, vã þineþi de mîini ºi staþi împreunã.
(Robert Fulghum)

Tehnologiile informaþionale în avantajul
educaþiei estetice
O educaþie bunã este izvorul întregului bine în lume.
(Immanuel Kant)
Strãbatem perioada rãspîntiei cruciale dintre secole,
cînd timpul ne cere nu doar sã acceptãm transformarea,
dar ºi sã acþionãm în direcþia ei.
Schimbãrile sociale, economice ºi politice din lume
impun o atitudine nouã ºi faþã de politica educaþionalã a
umanitãþii. Învãþãmîntul este un instrument important prin
care societatea stimuleazã, dirijeazã ºi controleazã procesul dezvoltãrii în general. În concepþia filozofului ºi
pedagogului francez Gaston Berger, educaþia presupune
menþinerea unei prospeþimi intelectuale, sub forma unor
vii dorinþe de a descoperi, de a inventa. Dar nu putem
vorbi despre o persoanã integratã în societate, dacã eliminãm aspectul estetic al educaþiei, deoarece prin intermediul educaþiei estetice se urmãreºte dezvoltarea capacitãþii de a recepta, interpreta ºi crea frumosul [5, p. 249].
Omul existã nu numai în conformitate cu legile naturii
ºi ale societãþii, ci ºi în interdependenþã directã cu legile
frumosului, armoniei din naturã ºi artã. Viaþa cotidianã
se aflã, în mare mãsurã, sub zodia esteticului [2, p. 70].
În ultimii ani, a crescut importanþa educaþiei estetice.
Datoritã rapiditãþii rãspîndirii informaþiei, oamenii s-au
apropiat mult de artã, dorinþa de a cunoaºte devenind tot
mai pronunþatã. Pe de altã parte, automatizarea continuã
a muncii a condus la creºterea volumului de timp liber.
Progresul realizat în acest domeniu a contribuit la
formarea gustului estetic, la sporirea exigenþei publicului,
la îmbunãtãþirea producþiei artistice, la diversificarea
creaþiei etc., dar trebuie menþionat, în acelaºi timp, cã acest
fapt a accentuat ºi nevoia educaþiei estetice [5, p. 250].

Avalanºa de informaþie, accesul la noile tehnologii
informaþionale deruteazã nu numai maturii, ci ºi copiii. În
plus, informaþia poate fi receptatã în diferite moduri:
acelaºi conþinut poate genera, datoritã diversitãþii de
mijloace ºi strategii utilizate, o mulþime de interpretãri. De
aceea, este foarte important de a oferi modalitãþi eficiente
de analizã, de sintezã ºi de selectare a valorilor. Educaþia
esteticã reprezintã activitatea de formare ºi dezvoltare a
personalitãþii umane, proiectatã ºi realizatã prin studierea,
aplicarea ºi crearea unor valori raportabile la categoria
de frumos [5, p. 251].
Tradiþional, în ºcoalã obiectivele educaþiei estetice
sînt realizate de urmãtoarele discipline: literatura, filozofia,
educaþia tehnologicã, educaþia plasticã, educaþia fizicã.
Educaþia esteticã urmãreºte formarea personalitãþii
umane în funcþie de idealul estetic, simþul estetic, gustul
estetic ºi spiritul de creaþie esteticã, ºi are ca obiective:
a) dezvoltarea receptivitãþii estetice;
b) dezvoltarea motivaþiei estetice;
c) dezvoltarea creativitãþii estetice.
Dezvoltarea continuã a ºtiinþei ºi tehnicii înainteazã în
faþa ºcolii o nouã cerinþã: utilizarea noilor tehnologii
informaþionale care oferã acces rapid ºi eficient la
informaþie. Colectarea, stocarea, organizarea, procesarea,
prezentarea ºi transmiterea informaþiei în format electronic
fãrã limite spaþiale sau temporale permite oamenilor accesul
la datele dorite [1, p. 13]. Din cadrul tehnologiilor
informaþionale fac parte calculatoarele, aparatele video ºi
audio, sistemele de circuit închis, mijloacele de comunicare
electronice. Utilizarea lor are însã unele dezavantaje:
dependenþa de calculator, izolarea persoanelor, cu impact
negativ asupra relaþiilor interumane ºi sociale, înrãutãþirea
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b) sã utilizeze aplicaþia Multimedia în lucrul cu
textele, sunetele ºi imaginile. Enciclopediile
Multimedia permit citirea textelor, audierea
secvenþelor muzicale, examinarea desenelor sau
fotografiilor, vizionarea filmelor video. De
exemplu, lecturînd o informaþie despre Beethoven, audiem un fragment dintr-o simfonie a
acestui compozitor, studiem documente;
c) sã utilizeze Internetul: gãsirea într-un timp scurt
a fiºierelor grafice/audio/video necesare;
d) sã utilizeze Microsoft Word la editarea textelor, precum ºi la aranjarea textului în paginã.
Practica utilizãrii calculatorului la lecþiile de informaticã
poate ºi trebuie extinsã la materiile de studiu din toate ariile
curriculare. Cu pãrere de rãu, în prezent ºcolile sînt în
posesia unui numãr mic de calculatoare, în majoritatea lor
Pentium-1 ºi Pentium-2, care abia de satisfac necesitãþile
unui cabinet de informaticã. În acest context, este
binevenitã intenþia Guvernului Republicii Moldova de a
îmbunãtãþi baza tehnico-materialã a cabinetelor de
informaticã ºi conectarea tuturor ºcolilor la Internet. Acest
fapt va contribui la ameliorarea calitãþii predãrii informaticii,
va facilita accesul la informaþie, la creaþiile artistice, ceea
ce va permite ºi realizarea obiectivelor educaþiei estetice.
Activînd de cîþiva ani în calitate de profesor de informaticã, am ajuns la concluzia cã studierea calculatorului la
nivel de utilizare ar trebui începutã în clasele primare, fapt
ce le-ar permite profesorilor sã alcãtuiascã ºi sã aplice
diverse programe inclusiv în cadrul educaþiei estetice.
Competenþa în domeniul tehnologiilor informaþionale
face parte din cele opt competenþe fundamentale indicate
în Standardul European de Calificare în învãþãmîntul din
Republica Moldova (care se realizeazã în temeiul
curriculumului la nivel gimnazial). Acest fapt vorbeºte
despre rolul pe care trebuie sã-1 ocupe tehnologiile
informaþionale în cadrul procesului instructiv-educativ.
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vederii etc., dar ºi o serie de avantaje: individualizarea
instruirii, timp redus ºi vitezã mare de gãsire ºi transmitere
a informaþiei etc. În contextul educaþiei estetice, putem
adãuga accesul nelimitat la realizãrile artistice ale omenirii,
posibilitãþi tot mai mari de folosire a noilor tehnologii în
receptarea, evaluarea ºi crearea frumosului prin utilizarea
Internet-ului ºi a diverselor servicii oferite de acesta:
 E-mail-ul  serveºte pentru trimiterea ºi
recepþionarea mesajelor;
 WWW (World Wide Web), în traducere pînza
de pãianjen de proporþii universale  permite
distribuirea informaþiei ºtiinþifice ºi artistice;
 Cartea electronicã (e-book)  oferã toate avantajele
unei cãrþi tipãrite, dar care poate fi obþinutã prin
Internet gratuit sau la preþuri mai mici decît în librãrii;
 FTP (File Transport Protocol)  permite mutarea
fiºierelor arhivelor publice din Internet dintr-un
calculator în altul;
 Soft-ul educaþional  reprezintã un program
informatizat proiectat special pentru rezolvarea unor
sarcini sau probleme didactice prin valorificarea
tehnologiilor proprii instruirii asistate la calculator
care asigurã: memorarea datelor, organizarea datelor
în fiºiere, gestionarea fiºierelor, simularea, realizarea
ºi evaluarea formativã a învãþãrii, reglareaautoreglarea activitãþii de învãþare [3, p. 12].
Calculatorul este un mijloc de învãþãmînt care ajutã la
optimizarea procesului educaþional. Utilizarea lui presupune
o schimbare a rolului profesorului. Lecþiile cu ajutorul
calculatorului vor deveni lecþii interactive, în care elevul este
pus sã se informeze, sã cerceteze, sã experimenteze ºi sã
descopere singur lucruri noi [3, p. 12], sã selecteze ºi sã
valorizeze independent prin impulsionarea capacitãþilor
evaluative. Profesorul va avea misiunea de a pregãti elevii
în spiritul schimbãrii succesiunii modelelor sau schemelor
artistice [2, p. 85], de a le stimula creativitatea. Gustul estetic
se formeazã, dar ºi se autoformeazã. ªi anume calculatorul
asigurã acest proces de autoformare. De reþinut însã cã nu
toate obiectivele propuse pot fi atinse doar prin intermediul
calculatorului.
În prezent, calculatorul este folosit preponderent la
lecþiile de informaticã. Studiul acestei discipline prevede
un set de obiective, printre care ºi cele ce oferã posibilitatea conexiunii cu educaþia esteticã. De exemplu, în lista
obiectivelor propuse elevilor clasei a VII-a evidenþiem
urmãtoarele:
 studierea sistemului de calcul ca instrument
pentru editare de text, prezentare graficã,
prelucrare de sunete [6, p. 1];
 stimularea creativitãþii. În cadrul activitãþilor
practice, pentru realizarea acestui obiectiv ºi a
altora, la orele de informaticã se utilizeazã
fragmente din opere de artã, muzicã, literaturã etc.
Elevii sînt învãþaþi:
a) sã utilizeze aplicaþia Paint la crearea desenelor;
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Tot mai mulþi specialiºti par sã cadã de acord asupra
faptului cã raportarea individului la sine ºi la ceilalþi, la
viaþã ºi la moarte se schiþeazã  în elementele ei
fundamentale  din primii 6-7 ani de viaþã. Astfel, structura
psihicã, inteligenþa emoþionalã, capacitatea de sublimare,
controlul instinctelor, capacitatea de a iubi, creativitatea
ºi originalitatea, bunãstarea ºi toleranþa depind în mare
mãsurã de felul cum se deruleazã aceastã etapã
importantã din istoria infantilã a individului (v. Senger ºi
Hoffmann, 1998, p. 25).
Faptul cã principalele trãsãturi ale personalitãþii
adultului sînt determinate nu numai de constituþia
geneticã, ci ºi de experienþele trãite de individ în primii
trei ani de viaþã aratã cã evenimentele copilãriei au o
importanþã capitalã pentru dezvoltarea armonioasã
ulterioarã (Morand de Jouffrey, 1998, p. 114). Dacã
aproape în majoritate experienþele copilãriei sînt fericite,
pozitive, încurajatoare, atunci ele dau copilului încredere
în viitor ºi în cei din jur; dimpotrivã, dacã sînt neplãcute,
nefericite, inhibitive, atunci ele îl lasã sã creadã cã lumea
este rea ºi neprimitoare sau cã el, pur ºi simplu, este nedorit
(v. Bacus, 1998, p. 153). Îngrijirea constantã ºi
experienþele constructive favorizeazã creºterea
armonioasã ºi încrederea în sine, dupã cum experienþele
traumatizante din primii ani de viaþã, ofensele,
descurajãrile, înjosirile punitive îi aduc copilului, mult mai
devreme, în faþa ochilor vulnerabilitatea sa (Morand de
Jouffrey, p. 187). Ca urmare, ea poate instaura un
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sentiment general de neputinþã ºi nimicnicie care
afecteazã procesul psihic de dezvoltare. În atare condiþii
nu este deloc o întîmplare faptul cã aproape toate
tulburãrile psihice serioase la vîrsta adultã s-au dovedit
a fi traume suferite în prima copilãrie, susþin Senger ºi
Hoffmann (1998, p. 22).
În fond, un copil nu cere decît sã i se respecte nevoile,
nevoi care în perioada antepreºcolarã ºi preºcolarã sînt
relativ simple. Dupã A. Bacus, nevoile esenþiale ale
copilului mic sînt:
1. Nevoia de afecþiune. Copilul are nevoie de acele
mici dovezi de dragoste pe care i le putem aduce zilnic,
are nevoie de atenþia ºi înþelegerea adultului. Copilul
se simte iubit atunci cînd adultul îi oferã ceea ce are
mai bun în el, cînd are timp pentru copil, cînd îi acordã
tot interesul, îl considerã o fiinþã umanã, îi înþelege
dorinþele ºi trebuinþele, îi ascultã problemele ºi îi ia în
consideraþie temerile; pe scurt, atunci cînd îl simte aliat.
În raporturile sale cu copilul, un adult iubitor va cãuta
consecvent sã îl convingã de faptul cã este un copil
bun (v. Bacus, 1998, p. 50). Dovezile cotidiene de
dragoste ale adultului asigurã copilul de sprijinul sãu,
de-a lungul acþiunilor de dezvoltare ºi de afirmare a
personalitãþii, a responsabilitãþii sale, cã este apreciat
ºi iubit dincolo de cuvintele ºi gesturile declarative
(v. Mirce, 1999, p. 169).
Nesatisfãcîndu-i (sau neputînd sã-i satisfacã) nevoia
de afecþiune, adultul produce copilului rãni afective,
cum le numeºte R. de Lassus. Ele au (ºi vor avea) o
greutate hotãrîtoare în formarea, evoluþia ºi manifestarea
personalitãþii viitorului adult. Cea mai profundã dintre
rãni este, dupã psihologul belgian, absenþa dragostei
necondiþionate, acea dragoste oferitã total, nedozatã în
raport cu ceea ce primim sau cu ceea ce face celãlalt. Ea,
dragostea necondiþionatã, apreciazã R. de Lassus,
reprezintã fundamentul pe care se edificã o posibilitate
de încredere solidã în sine, cãci, integrînd acest sentiment,
copilul devine conºtient de importanþa ºi valoarea proprii,

fapt esenþial pentru asumarea maturã, liberã, eficientã a
vieþii ºi a relaþiilor cu ceilalþi (v. Lassus, 1999, p. 270).
2. Nevoia de înþelegere. O altã nevoie esenþialã a
copilului este nevoia de a i se oferi înþelegere, de a fi
înþeles, nevoie care presupune ca adultul sã-i acorde timp
ºi atenþie suficiente. Copiii au nevoie sã li se rezerve (cît
mai) multã atenþie. Pe întreaga lor evoluþie preºcolarã,
pentru copii este foarte important sã fie luaþi în serios, sã
li se acorde toatã atenþia pãrinþilor ºi educatoarelor,
suportînd greu sã-i vadã pe aceºtia ocupaþi cu altceva.
Copilul doreºte sã facã plãcere pãrinþilor ºi educatoarei,
sã le fie de folos. La grãdiniþã, copilul îºi iubeºte
educatoarea ºi doreºte sã fie preferatul ei, sã fie în centrul
atenþiei, îi place ca educatoarea sã vorbeascã cu el, sã se
intereseze de el, sã lucreze cît mai mult împreunã. Copilul
nu doreºte însã numai sã se facã iubit, util, ci ºi sã ne
ocupãm foarte mult de el. Deoarece adultul are, în general,
obiceiul sã sancþioneze numai lucrurile negative, sã
respingã, sã admonesteze copilul pentru orice greºealã,
se întîmplã ca atunci cînd el se joacã frumos, liniºtit sã
nu primeascã toatã atenþia ºi tot interesul de care are
nevoie, împrejurare care îi poate da impresia cã este
abandonat.
Alþi copii cer multã atenþie (ºi preocupare) adultului
pentru cã nu se simt în siguranþã. Din aceastã cauzã sînt
foarte dependenþi de pãrinþi ºi de educatoarea lor ºi se
simt pierduþi dacã aceºtia nu se ocupã de ei sau pur ºi
simplu nu stau lîngã ei (v. Bacus, 1998, p. 34). Copilul are
nevoie de asigurarea securitãþii/siguranþei sale ºi cu cît
primii ani de viaþã sînt mai nesiguri, susþin specialiºtii, cu
atît mai multã siguranþã va cãuta el în anii ce vor urma.
De asemenea, oamenii care, în copilãria lor, au avut parte
de prea puþinã ocrotire dispun în viaþa adultã de un
potenþial ridicat de agresivitate, considerînd cã numai aºa
îºi pot asigura ºi apãra siguranþa (v. Senger ºi Hoffmann,
1998, pp. 29, 39). În acest caz, a-i oferi copilului suficientã
atenþie ºi solicitudine se traduce prin a-i da sentimentul,
siguranþa cã este mai important pentru noi decît orice pe
lume, cã ne intereseazã ºi ne preocupã în mod constant
ºi serios.
Prin urmare, atunci cînd au perceput cã atît pãrinþii,
cît ºi doamna educatoare reacþioneazã la trebuinþele lor,
cã lucrurile sînt privite de cãtre cei mari ºi din direcþia lor,
cã sînt trataþi cu seriozitate, copiii se simt înþeleºi ºi
acceptaþi.
3. Nevoia de respect. A treia nevoie fundamentalã a
copilului, formulatã de Bacus, este nevoia de respect. Este
nevoia copilului de a fi tratat ca o persoanã adevãratã.
Respectul se exprimã prin cuvintele ºi atitudinile adultului
în cele mai diferite (ºi neaºteptate) situaþii de viaþã.
Ca ºi adulþii, copiii dovedesc o mare sensibilitate. Ei
sînt foarte sensibili la reproºuri, dar ºi la laude. Evoluþia
copilului ºi imaginea lui despre sine depind foarte mult
de relaþiile cu adulþii ºi de imaginea acestora despre el.
Copilul îºi apreciazã (ºi va aprecia) propria persoanã în

funcþie de aprecierile celorlalþi (v. Bacus, 1998, p. 153).
Respectul ºi aprecierea constante, autentice date de
pãrinþi ºi de educatoare contribuie la formarea unei imagini
pozitive despre sine. De aici, importanþa de a-i trata pe
copii cu tot respectul.
Este semnificativ ca, în permanenþã, copilul sã se simtã
respectat, ceea ce înseamnã cã el poate interveni într-o
discuþie liniºtit, cu încredere, fiind sigur cã este auzit ºi
înþeles totodatã, el se simte destins ºi interesant atunci
cînd vorbeºte (v. idem, 1998, p. 59).
Mulþi adulþi însã, din nefericire, nu ºtiu sã vorbeascã
ºi sã se raporteze cu respect la copii. Lipsa de respect îi
rãneºte ºi le sporeºte neîncrederea. Subaprecierile
exagerate, arbitrare ºi repetate ale unui adult aflat el însuºi
într-o crizã de identitate ºi cu o stimã de sine scãzutã  în
faza în care unui copil îi place sã se etaleze  conduc la
instalarea unei timiditãþi nevrotice, care îl aduc uneori pe
acesta în situaþia de a se simþi ridicol ºi inferior ºi de a-ºi
forma o imagine negativã despre sine. Avînd prea puþine
posibilitãþi de a-ºi corecta mai tîrziu aceastã autoimagine
negativã, ea poate deveni o fixaþie ºi în acelaºi timp baza
pentru formarea ºi evoluþia viitoarei sale personalitãþi
(v. Senger ºi Hoffmann, 1998, p. 187).
Cei mai mulþi specialiºti au ajuns la concluzia cã
perioada cuprinsã între 3 ºi 5 ani este perioada de vîrf a
manifestãrii comportamentului narcisist. În aceastã etapã,
copiii îºi supraestimeazã valoarea, puterea ºi capacitãþile.
Ei au nevoie, în consecinþã, pentru propria lor orientare,
de admiraþia ºi de lauda pãrinþilor ºi educatoarei. Or,
atitudinea lipsitã de respect, avînd tendinþa de a-1 face
sã se simtã mic ºi neputincios ºi sã se ruºineze, lezeazã
pe termen lung narcisismul unui copil ºi împiedicã
formarea unui sentiment corect al propriei valori.
Jignirile timpurii pot duce (ºi duc foarte frecvent) la
ceea ce încercau sã reprime ºi sã umileascã, adicã
manifestarea ºi amplificarea narcisismului, caracterizat
prin dragoste accentuatã de sine, prin egocentrism,
vanitate, megalomanie ºi o scãzutã capacitate de
relaþionare.
Lipsa de respect manifestatã în copilãria individului
declanºeazã  mai devreme sau mai tîrziu (ºi într-o formã
mai mult sau mai puþin evidentã)  tulburãri narcisiste,
ale cãror simptome tipice sînt: sentimentul deºertãciunii,
vidul interior, angoasele exagerate, egoismul, teama de a
fi subapreciaþi de ceilalþi, disponibilitatea accentuatã faþã
de criza de mînie ºi de vanitate (v. idem, 1998, p. 201).
Discreditãrile ºi umilinþele suportate în copilãrie
alimenteazã dorinþa de mai tîrziu  individului de a arãta
la toatã lumea cine este el de fapt. Nevoia sa exageratã
de a ieºi în evidenþã, lauda trufaºã de sine se explicã prin
încercarea de a atenua/a compensa înjosirile suferite
(idem, 1998, p. 205).
De asemenea, persoanele care se ofenseazã (foarte)
uºor sînt, în general, cele care au avut de îndurat
afronturile ºi represaliile repetate venite de la cei apro-
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piaþi (pãrinþi, fraþi, rude, educatori) încã din perioadele
timpurii (v. idem, p. 235).
În perioada cuprinsã între 3 ºi 7 ani, satisfacerea
trebuinþelor esenþiale ale copilului, sensul ºi ritmul
dezvoltãrii sale, echilibrul ºi dezechilibrul lui psihic sînt
condiþionate de relaþiile pe care le stabileºte cu pãrinþii ºi
doamna/domniºoara educatoare. În acest sens, este
important nu atît timpul pe care îl acordãm, cît mai ales
calitatea interacþiunilor ce au loc atunci cînd sîntem
împreunã cu copilul (v. T. Mircea, 1999, p. 169).
Prin urmare, calitatea proceselor de dezvoltare
psihologicã a copilului va fi dependentã de calitatea
interacþiunilor ºi calitatea ofertei venite din partea pãrinþilor, dar ºi din partea educatoarei ºi a mediului preºcolar
(idem, 1999, p. 29). Dacã interacþiunile cu adulþii din
imediata lor apropiere sînt slabe ºi de o calitate îndoielnicã, atunci copilul nu dispune de un sistem de siguranþã
coerent, nesiguranþa ºi neliniºtea persistînd la un anumit
grad de intensitate, ce poate avea ca efect «epuizarea»
sistemelor de protecþie ºi apariþia unei stãri de
vulnerabilitate, subliniazã T. Mircea (1999, p. 23).
În prima fazã a vieþii, foamea de hranã se contopeºte
cu foamea de apropiere, manifestatã prin nevoia de
cãldurã ºi de securitate, aratã G. Senger ºi W. Hoffmann
(1998, p. 23). Ataºamentul adultului este cel care asigurã
copilului sentimentul de siguranþã. El constituie un factor
împotriva stresului, de întãrire ºi de stimulare pentru
psihicul copilului. Calitatea ataºamentului (sigur, nesigur,
ambiva-lent) îi permite copilului sã aibã relaþii afective mai
mult sau mai puþin adecvate cu alte persoane (v. T. Mircea,
1999, p. 163). Studii recente demonstreazã cã acei copii
care s-au bucurat de un ataºament sigur în copilãrie sînt
cooperanþi, autonomi, empatici, cu o competenþã socialã
ºi o stimã de sine ridicate. Spre deosebire de aceºtia, cei
cu un ataºament nesigur au  de obicei  comportamente
de evitare, de izolare ºi separatism, iar cei cu un ataºament
ambivalent dezvoltã comportamente dependente, de
cãutare ºi un nivel scãzut al atenþiei, atrãgînd asupra lor
un numãr crescut de agresiuni ºi comportamente de
respingere (v. T. Mircea, 1999, p. 117).
Relaþia de ataºament poate fi afectatã  mai mult sau
mai puþin conºtient  de cãtre adultul din preajma
copilului. Tulburarea ataºamentului se poate face în grade
diferite, în funcþie de calitatea ºi cantitatea interacþiunilor
cu pãrinþii ºi educatoarea, mergînd de la preocuparea
superficialã, întîmplãtoare, trecînd prin neglijarea
episodicã a copilului ºi ajungînd  cel mai grav  la
abandonul lui fizic ºi/sau psihologic, real sau camuflat.
Prin tulburarea precoce a ataºamentului se poate institui
prima breºã cu consecinþe psihopatologice în dezvoltarea
individului.
De-a lungul timpului, tulburarea ataºamentului poate
produce o scãdere a calitãþii generale a plãcerii de a trãi
plenar existenþa, a suportului emoþional-afectiv, a
stabilitãþii comportamentului (în mod deosebit, a

manifestãrii curajului ºi a spiritului de investigaþie),
putîndu-se ajunge, în etapa adolescenþei, la consumul de
alcool ºi de droguri (v. idem, 1999, p. 31). Tulburarea de
ataºament se înscrie în categoria acelor factori care pot
marca semnificativ sãnãtatea mentalã a individului, care
pot antrena negativ relaþia ºi deschiderea afectivã faþã
de o altã persoanã (v. idem, 1999, p. 54).
În interacþiunile sale cu adulþii (pãrinþi, bunici,
educatoare etc.), preºcolarul îºi face o anumitã imagine
despre ei. Aceastã imagine influenþeazã relaþiile pe care
le stabileºte cu aceºtia. Un pãrinte, o educatoare percepuþi
ºi imaginaþi ca ostili vor întîmpina mai frecvent rezistenþã
din partea copilului decît în raport cu aceia care sînt
percepuþi ºi imaginaþi ca protectori ºi asigurãtori.
Totodatã, un copil care are o imagine a pãrinþilor ºi/sau a
educatoarei ca fiindu-i ostili va manifesta o mai mare
prudenþã în relaþiile cu adulþii sau chiar se va feri sã intre
în contact cu aceºtia. Un fenomen identic îl vom constata
ºi în cazul în care copilul este foarte ataºat de pãrinþi, cînd,
din cauza nesiguranþei ºi anxietãþii, relaþiile sale cu lumea
nu se pot realiza decît prin intermediul ºi filtrul
persoanei asigurãtoare (v. idem, 1999, p. 122-123).
Aºadar, realizatã în mod esenþial prin ataºament,
încrederea originarã este hotãrîtoare pentru dezvoltarea
ulterioarã a unui individ (idee pe care a formulat-o ºi a
susþinut-o cu claritate celebrul psiholog Erik Erikson).
Dacã ea se va instala în subiectivitatea copilului, atunci
îl va ajuta sã adopte o atitudine plinã de încredere faþã de
cei din jur ºi faþã de forþele proprii, dovedind curaj în
confruntarea cu dificultãþile vieþii. Dacã, dimpotrivã, se
va instala ºi va domina neîncrederea, atunci aceasta îi va
distorsiona comportamentul, din cauza angoaselor ºi a
legãturilor slabe cu viaþa ºi cu semenii, încît orice
schimbare a obiºnuinþelor îl va înfricoºa (v. Senger ºi
Hoffmann, 1998, p. 29).
În final, þinînd seama de toate aceste aspecte, este
important ca adultul sã urmãreascã  pe cît îi stã în
putinþã  îmbunãtãþirea permanentã a calitãþii relaþiilor
sale cu copilul. În principal, aceasta ar consta în evitarea
situaþiilor care ar putea duce la creºterea anxietãþii
copilului, în a-l susþine în eforturile sale de a-ºi învinge
frica, în a-1 ajuta sã cîºtige încredere în sine, în a-i acorda
atenþie, a-1 aprecia ºi încuraja/susþine în acþiunile sale
constructive.
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Apariþia copilului pe lume este o minune. Familia în
care se naºte un copil devine cu adevãrat fericitã. Viaþa
de familie este corelatã cu acest fenomen frumos, mult
aºteptat de ambii soþi, care le pune la încercare
maturitatea, dragostea, responsabilitatea, competenþa,
disponibilitatea pentru dãruire, altruism, stãpînire de sine,
tact ºi compasiune.
Pãrinþii trebuie sã conºtientizeze faptul cã naºterea
este un proces complicat nu numai pentru mamã, ci ºi
pentru copil. Ca act fiziologic, aceasta reprezintã un ºoc
pentru copil, o pereclitare totalã a echilibrului anterior: o
trecere bruscã dintr-un mediu în altul, de la o temperaturã
constantã la una variabilã, de la un mediu lichid, cald,
comod la altul gazos, rece, expus la o mulþime de stimulãri
externe [5; 6].
Din clipa în care vede lumina zilei copilul are nevoie
de aer, hranã, somn, cãldurã, apã. Treptat apare ºi se
manifestã trebuinþa de apãrare, orientare, investigare,
miºcare, relaxare, vocalizare, comunicare ºi relaþionare,
precum ºi de semnale informaþionale care vor fi
recepþionate ºi prelucrate de copil, contribuind la
dezvoltarea personalitãþii lui. Toate acestea reprezintã
trebuinþele copilului, stãrile de necesitate ºi de
sensibilizare a organismului la condiþiile mediului extern.
Trebuinþele sînt impulsurile ce provoacã crearea
condiþiilor esenþiale pentru supravieþuiera nounãscutului, fenomene biopsihologice fundamentale ce
pun în miºcare întreaga lui viaþã psihicã ºi socialã, determinînd începuturile organizãrii ei ºi, mai tîrziu, apariþia ºi
dezvoltarea unor noi structuri sociopsihocomportamentale.
Trebuinþele ºi satisfacerea lor asigurã formarea
complexelor polisenzoriale ce vor sta la baza apariþiei
percepþiilor ºi reprezentãrilor, memoriei, gîndirii, limbajului
ºi imaginaþiei. Crescînd ºi dezvoltîndu-se, copilul reclamã
o anumitã educaþie ºi multã atenþie din partea adulþilor.
Pãrinþii trebuie sã cunoascã particularitãþile evoluþiei
copilului, caracteristicile de vîrstã, crizele, dificultãþile
posibile.
Dificultãþile sesizate de pãrinþi în procesul educaþiei

familiale le putem diviza în douã grupe:
a) dificultãþi de înþelegere a copilului;
b) dificultãþi de influenþã/educaþie a copilului.
Acestea, la rîndul lor, pot fi clasificate în:
1. Dificultãþi parþiale  reflectã necesitatea înþelegerii
unor particularitãþi psihologice, de vîrstã ale copilului sau
a importanþei corectãrii unor comportamente eronate,
greºite. Deseori pãrinþii formuleazã aceste dificultãþi
astfel: Nu înþeleg de ce copilul se încãpãþîneazã...,
Copilul meu se joacã prea mult..., Copilul nu ascultã...,
Totul e bine la copilul meu, dar uneori este leneº... etc.
2. Dificultãþi generale  pot fi reale ºi imaginare,
pãrinþii verbalizîndu-le prin expresii de tipul: Copilul
nostru este de nedirijat..., Copilul nu ascultã pe
nimeni..., Copilul este obraznic.., Nu înþeleg ce se
întîmplã cu copilul..., Numai la joc se gîndeºte... etc.
Dacã reflectãm pe marginea problemelor educaþiei ºi
analizãm situaþii familiale concrete, depistãm cauzele
apariþiei acestor dificultãþi, observãm influenþa sau/ºi
interferenþa a doi factori pe care convenþional i-am numit:
 pãrinte-factor, denotã particularitãþile individuale
ºi atitudinale ale pãrinþilor, competenþa, cultura ºi
eficienþa lor parentalã;
 copil-factor, vizeazã particularitãþile individuale
ale copilului, profilul lui psihic care, în anumite
perioade de timp, este dependent de dezvoltarea
biologicã.
Cunoaºterea ºi conºtientizarea fiecãrui factor, a
detaliilor lui specifice le permite adulþilor sã se perceapã
mult mai bine pe sine ºi pe copilul lor, sã-ºi perfecþioneze
permanent competenþele privind educaþia copilului în
familie, dirijarea propriei personalitãþi, organizarea ºi
respectarea unui stil sãnãtos de viaþã.
Dezvoltarea psihicã a copilului se sprijinã pe ereditate,
îºi extrage conþinutul din sursele furnizate de mediul
sociocultural ºi este canalizatã de educaþie [1; 2]; aceasta
nu este liniarã, uniformã, continuã, ci polimorfã ºi
discontinuã [4; 5]. Dezvoltarea psihicã depinde de variabila
timp; aceasta decurge ca o succesiune de faze, etape, stadii
în care echilibrul alterneazã cu dezechilibrul, iar perioadele
de transformare psihicã, sub formã de explozie sau crizã,
sînt urmate de perioade calme, relativ liniºtite.
Pe acest fundal de metamorfoze necontenite putem
detecta un anumit tablou psihocomportamental
asemãnãtor la toþi copiii, care se încadreazã în anumite
limite de vîrstã  stadii de dezvoltare psihicã [2, p. 456].
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Trecerea de la o etapã de vîrstã la alta este legatã de
schimbarea activitãþii dominante (L. Bojovici, D. Elconin,
A. Leontiev, M. Zlate). Pentru a reactualiza unele aspecte
ale culturii familiale, vom analiza concludent stadiile
dezvoltãrii psihice a copilului.
Pruncia
Cele mai importante achiziþii ale acestei perioade sînt:
poziþia verticalã, pronunþarea primelor cuvinte, apucarea
ºi manipularea obiectelor. Acþiunile directe cu obiectele
contribuie la constituirea mecanismelor senzoriomotorii
care vor sta la baza formãrii operaþiilor mentale. Are loc
socializarea ºi consolidarea comportamentului copilului.
O caracteristicã esenþialã este dependenþa profundã,
multidimensionalã a copilului de mamã.
Vîrsta fragedã se caracterizeazã prin trei mari achiziþii:
a) mersul, care îmbogãþeºte ºi aprofundeazã
experienþa copilului, contactele senzoriomotorii ºi
afective cu mediul ambiant;
b) reprezentarea, capacitatea de a înlocui acþiunea
concretã, directã cu imaginea ei, ceea ce are
repercusiuni asupra jocului, manipulãrii obiectelor
ºi dezvoltãrii gîndirii;
c) limbajul, mijloc de comunicare interumanã care
foloseºte ca simbol cuvintele.
Vîrsta preºcolarã, consideratã perioada explorãrii
realitãþii ºi a relaþiei umane, începe cu descoperirea eului
personal. Savanþii delimiteazã cîteva substadii ale
preºcolaritãþii:
 preºcolarul mic (3-4 ani);
 preºcolarul mijlociu (4-5 ani);
 preºcolarul mare (5-6/7 ani).
Preºcolarul mic este investigativ, curios, memoreazã
relativ uºor, gîndirea îi este subordonatã acþiunii cu
obiectele, procesele de gîndire sînt incluse nemijlocit în
activitatea practicã, limbajul îºi pãstreazã caracterul situativ.
În plan afectiv, copilul este instabil, trãieºte intens emoþiile,
se observã ambivalenþa acestora. El nu înþelege încã bine
indicaþiile verbale; se observã nesiguranþã ºi coordonare
insuficientã la nivelul motricitãþii. La respectiva vîrstã copiii
manifestã interes pentru adulþi, preferã sã fie plimbaþi,
adreseazã multe întrebãri în lanþ (deceluºi).
La preºcolarul mijlociu se contureazã caracterul
voluntar al proceselor psihice; apar unele modalitãþi
psihocomportamentale de tip etic noi ºi limbajul intern;
se observã lãrgirea intereselor, încep a se forma primele
atitudini, se contureazã unele trãsãturi de caracter. Copilul
manifestã interes pentru jocurile colective, este în stare
sã-ºi controleze unele reacþii afective, îºi coordoneazã
acþiunile la cerinþele adultului; se atestã un început de
organizare a voinþei.
Preºcolarul mare se adapteazã mai repede la mediu;
limbajul devine mai coerent; se manifestã primele forme
ale gîndirii logice, orientate spre observarea ºi
sistematizarea particularitãþilor obiectelor; se amplificã
atenþia voluntarã.

Preºcolarul mare dispune de mai multã forþã ºi abilitate
în acþiuni, atitudinea faþã de adult oscileazã, predominînd
tendinþa de reconciliere cu acesta.
Organizarea structurilor psihocomportamentale,
integrarea mai eficientã în mediul social constituie premise
importante pentru începutul ºcolaritãþii. Activitatea
dominantã rãmîne jocul de rol, se profileazã tendinþa spre
activitãþi sociale cu caracter etic ºi cognitiv.
Achiziþiile, pe care conºtiinþa de sine le-a înregistrat
pe parcursul primului an de existenþã, vor genera la vîrsta
fragedã un salt calitativ, manifestîndu-se în conduita
copilului la vîrsta preºcolarã. Eul copilului dobîndeºte
forme de exprimare pentru toate cele trei aspecte:
 eul corporal (copilul îºi cunoaºte pãrþile corpului,
capãtã controlul sfincterian etc.);
 eul spiritual (se schiþeazã primele dorinþe, interese; antepreºcolarul considerã cã experienþa sa
cognitivã este singura adevãratã);
 eul social (copilul antepreºcolar respectã unele
reguli elementare de conduitã civilizatã).
Dacã analizãm minuþios relaþiile noastre cu copilul de
aceastã vîrstã, înþelegem cã rãdãcinile multor conflicte le
aflãm aici. În acest context, prezentãm greºelile caracteristice comise de pãrinþi în comunicarea cu copilul de
vîrstã preºcolarã:
 nu luãm în seamã eul copilului;
 nu întotdeauna rãspundem la întrebãrile acestuia;
 dezaprobãm curiozitatea manifestatã;
 nu ne jucãm cu el;
 nu-l includem la timp în colectivul de copii;
 nu-i susþinem interesul pentru lecturã (mai întîi
contemplarea ilustraþiilor, apoi citirea de cãtre
adult etc.).
Pe fondul dezvoltãrii psihice generale, viaþa afectivã
a copilului se diversificã ºi se nuanþeazã. Atunci cînd este
certat de adulþi, acesta trãieºte un sentiment de abandon
ºi tristeþe, plînge, face capricii.
Anxietatea este prezentã în gama de stãri afective ale
micuþului. Sursele ei sînt dintre cele mai diverse: separarea
de pãrinþi (mai ales de mamã), teama de pedeapsã,
comunicarea cu o persoanã strãinã, situaþii necunoscute.
Datoritã reprezentãrilor explorate deseori greºit de pãrinþi
apare teama de personaje imaginare: Baba-Cloanþa, Zmeul
rãu, piticii rãzbunãtori etc. Prezenþa persoanelor strãine este
anxiogenã, declanºindu-i timiditate, reacþii de agresivitate.
Dacã iniþial are o atitudine negativã faþã de ele, dupã o
anumitã perioadã de familiarizare, copilul devine acaparant,
copleºindu-le cu atenþie. O serie de cercetãri interculturale
au evidenþiat cã teama faþã de strãini are un caracter
universal la copilul mic, indiferent de coordonatele spaþiotemporale din care provine acesta [1;2 3; 4; 6]. Fenomenul
apare încã de la vîrstã de 6 luni, între 8-12 luni înregistreazã
un puseu, dar uneori se conservã pînã la 4-5 ani.
Familia, ca factor educaþional, îºi lasã amprenta
decisivã în fazele de început ale ontogenezei. De modul
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viaþã sãnãtos ºi demn;
• asigurã respectarea drepturilor copilului,
securitatea ºi integrarea lui socialã.
Pãrinþii educã prin intermediul acþiunilor ºi influenþelor.
Acþiunile ce au un scop, un instrumentar ºi un plan
special ºi sînt orientate spre formarea copilului, pot fi
definite ca acþiuni educative. Acestea, de regulã, sînt
gîndite de agenþii educaþiei familiale. Acþiunile educative
reprezintã un element important, conºtient al educaþiei,
pe cînd influenþele reflectã tradiþia, cultura relaþiilor
intrafamiliale, inteligenþa, competenþa pãrinþilor. De
obicei, influenþele predominã ºi dacã nu-ºi propun sã
analizeze conduita ºi starea de lucruri privind educaþia
copiilor, adulþii nu le conºtientizeazã. În literatura de
specialitate influenþele educative sînt asociate cu o
mulþime de sãgeþi, pe care pãrinþii le aplicã diferit, uneori
reuºit, alteori mai puþin reuºit sau nereuºit [1; 2 ;3].
Analizînd natura ºi esenþa jocului în contextul
educaþiei familiale, am stabilit cã acþiunile ºi influenþele
pãrinþilor în procesul acestei activitãþi devin mult mai
eficiente. Organizarea ºi desfãºurarea jocului îi obligã sã
reflecteze asupra acþiunilor ºi influenþelor preconizate,
corelîndu-le cu aºteptãrile ºi lumea interioarã a copilului.
Prezentãm douã instrumente teoretice care vor ajuta
pãrinþii în selectarea jocului ºi asimilarea culturii
desfãºurãrii acestuia, în crearea optimului familial pentru
dezvoltarea copilului prin joc.
Astfel, Scala aºteptãrilor copilului, pe care am
numit-o ºi Scãriþa dispoziþiei (Figura 1), conþine un
ansamblu de nuanþe afective ºi etice datoritã cãrora adulþii
pot aprecia dispoziþia, dorinþele ºi expectanþele micuþului.
Figura 1. Scala aºteptãrilor copilului
COPILUL AªTEAPTÃ
blîndeþe
tandreþe
cãldurã
dragoste
cordialitate
înþelegere
susþinere
încurajare
aprobare
empatie
grijã
zîmbet
comunicare
colaborare
PÃRINÞII OFERÃ
Lumea interioarã a copilului este foarte bogatã. Ea
denotã numeroase nuanþe socioafective, calitãþi ºi
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în care influenþeazã dezvoltarea copilului în primii ani de
viaþã depinde comportamentul sociorelaþional al
viitorului adult. De aici ºi necesitatea, acut sesizatã astãzi
în societate, de educaþie a pãrinþilor, de eficientizare a
relaþiilor familiale, de valorizare a parteneriatului educativ.
Pãrinþii ºi ceilalþi actori care contribuie la educarea
micuþilor în fragedã copilãrie trebuie sã mediteze asupra
responsabilitãþii ce le revine în formarea personalitãþii
acestora, familia fiind cea dintîi ºcoalã în care copiii învaþã
sã se comporte în viaþã ºi societate.
Formula educativã optimã pentru orice vîrstã este
familia nuclearã formatã din mamã, tatã, copil, la care se
adaugã ºi un climat armonios, deoarece, aºa cum
sesizeazã W. Stekel, oamenii nefericiþi nu au dreptul
de a avea copii [3].
Nuanþînd ideea, conchidem cã pãrinþii nu trebuie sã
trãiascã prin procurã, adicã prin viaþa copiilor, ci sã aibã
dreptul la o viaþã de sine stãtãtoare ºi la o profesie, care
sã le asigure realizarea personalã, împlinirea ºi fericirea
umanã.
Optimul familial pentru copilul de vîrstã fragedã nu
poate fi creat în afara jocului care este ca o poveste sau o
povestire cu demonstrarea acþiunilor, a jucãriilor. Copilul
se autoexprimã mai bine prin joc decît prin limbaj, cei mai
buni parteneri fiind pãrinþii sau persoanele care îl cunosc.
Vîrsta preºcolarã reprezintã urmãtoarea etapã de
valorizare a jocului în viaþa copilului. Ea aduce cu sine o
avalanºã de schimbãri în planul dezvoltãrii anatomofiziologice, psihice, intelectuale ºi morale a copilului,
asigurînd consolidarea experienþei comportamentale.
Deºi mulþi copii încep a frecventa grãdiniþa începînd cu
vîrsta de 3 ani, pãrinþii continuã sã rãmînã responsabili
de formarea habitusului lor primar. Dorind a fi eficienþi, ei
îºi completeazã ºi perfecþioneazã cunoºtinþele ºi
competenþele cu privire la educaþia copiilor ºi armonizarea
relaþiilor familiale, aplicã strategii ºi metode de influenþare
adecvate vîrstei, genului, particularitãþilor de personalitate, situaþiei concrete, conduita lor urmînd sã corespundã normelor moral-etice, sã stimuleze acþiunile ºi
faptele pozitive ale copilului.
Jocul continuã a fi activitatea dominantã a
preºcolarului, dar, treptat (spre 6-7 ani), acesta coreleazã
tot mai mult cu obiectivele de ordin instructiv. Adulþii îºi
diversificã conduitele: ei converseazã, dirijeazã, îndrumã,
controleazã, exerseazã, aprobã sau dezaprobã copilul.
În scopul precizãrii elementelor constitutive ale culturii
familiale, am decis sã concretizãm funcþiile pãrinþilor, sã
analizãm acþiunile ºi influenþele acestora în corelaþie cu
esenþa, posibilitãþile înþelegerii copilului ºi a lumii lui
interioare. În aceastã ordine de idei, þinem sã menþionãm
cã, în cadrul familiei, pãrinþii realizeazã urmãtoarele funcþii:
• creeazã condiþii optimale pentru creºterea ºi educaþia copilului;
• asigurã satisfacerea necesitãþilor copilului;
• modeleazã copilul, orientîndu-l spre un stil de

EX CATHEDRA

desigur, au nevoie sã-ºi exteriorizeze cunoºtinþele,
abilitãþile, sã îºi consolideze noile priceperi, dar ºi sã îºi
descarce emoþiile negative acumulate.
Am arãtat intenþionat partea luminoasã a personalitãþii
copilului, reflectînd calitãþile, emoþiile ºi sentimentele
pozitive în opoziþie cu trãsãturile, emoþiile ºi sentimentele
negative, care trebuie diminuate, transformate sau lichidate.
În scopul consolidãrii calitãþilor pozitive ºi anihilãrii
celor negative, propunem atenþiei pãrinþilor urmãtoarea
activitate-joc.
Scopul: formarea unei personalitãþi integre, a unui stil
de viaþã sãnãtos ºi demn.

trãsãturi de temperament. Comunicarea empaticã ºi jocul,
cu posibilitãþile sale formative, contribuie la satisfacerea
aºteptãrilor copilului, oferind condiþii pertinente atît
valorificãrii aptitudinilor, calitãþilor sale pozitive, cît ºi
neutralizãrii, corectãrii neajunsurilor, greºelilor. Analiza
aºteptãrilor copilului reflectate în scala propusã asigurã
conºtientizarea influenþelor ce parvin din partea pãrinþilor
[2; 3].
Pentru sensibilizarea pãrinþilor, propunem Schema
lumii interioare a copilului (Figura 2).
Studiind aceastã schemã, pãrinþii îºi dau seama de
faptul cã micuþii manifestã diverse emoþii, sentimente ºi,

Figura 2. Schema lumii interioare a copilului
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Obiective-cadru:
 determinarea ºi fixarea trãsãturilor de
temperament ºi caracter, a emoþiilor pozitive;
 stabilirea ºi observarea trãsãturilor ºi stãrilor
emoþionale negative;
 transformarea ºi lichidarea trãsãturilor ºi emoþiilor
negative.
Acþiuni:
1. Analizeazã atent Scala aºteptãrilor copilului
(Figura 1) ºi Schema lumii interioare a copilului
(Figura 2).
2. Elaboreazã aceste douã instrumente cu privire la
propriul copil.
3. Haºureazã trãsãturile ºi stãrile emoþionale
negative cu roºu (ceea ce înseamnã atenþie), iar
pe cele pozitive cu verde sau albastru.
4. Elementele haºurate cu roºu cer nu numai atenþie
sporitã, dar ºi un plan de acþiuni sistematice,
elaborate de pãrinþi în vederea corectãrii, transformãrii sau diminuãrii acestora.
5. Dacã s-a obþinut rezultatul scontat, trãsãtura sau
emoþia negativã se haºureazã în albastru sau
verde.
6. Pãrinþii trebuie sã fie conºtienþi de faptul cã planul
de acþiuni educative este de duratã, necesitã efort
moral, intelectual, volitiv, consecvenþã ºi abordare
sistemicã.
7. Sãrbãtoriþi victoria obþinutã de copil în corectarea/
lichidarea trãsãturilor negative (dupã ce v-aþi
convins cã în conduita copilului nu se mai observã
acel neajuns).
8. Demonstraþi ºi explicaþi copilului, în baza
exemplelor concrete, cã formarea virtuþilor reclamã
muncã asiduã ºi sistematicã, cultivare continuã.
9. Cãtre 6-7 ani învãþaþi copilul sã-ºi deseneze
propriul portret. Acesta trebuie sã fie însoþit de o
povestioarã despre sine.
10. Comunicînd cu copilul, numiþi calitãþile lui pozitive
ºi cele negative. Urmãriþi împreunã cum trãsãturile
negative dispar. Lãudaþi-l pentru efortul depus.
11. Puneþi în miºcare imaginaþia, creativitatea
copilului ºi încurajaþi imitarea unui model demn
de urmat.
Aceastã activitate-joc, numitã 11 paºi spre
perfecþiunea personalitãþii copilului, s-a dovedit a fi
eficientã, interesantã ºi atrãgãtoare pentru copii ºi pãrinþi.
Ea permite înregistrarea succesului pe fiºa ce reflectã
lumea interioarã a copilului. Sub influenþa pãrinþilor, cu
efortul ambelor pãrþi, lumea interioarã a copilului devine
tot mai bogatã în calitãþi caracteriale pozitive.
Experienþa de consiliere, de formare a familiei ºi cizelare
a competenþelor parentale a demonstrat utilitatea acestei
activitãþi ºi pentru autoeducaþia adulþilor.
Influenþele parentale (unele dintre ele deseori au
caracter distructiv)

În procesul educaþiei pãrinþii:
 îi impun copilului în mod coercitiv reguli de
comportare;
 îi insuflã variate comportamente;
 îi apreciazã acþiunile;
 îi fac reproºuri;
 îi controleazã ºi dirijeazã acþiunile;
 decid în locul copilului;
 ignoreazã opinia copilului;
 dicteazã sau tuteleazã excesiv copilul;
 aprobã sau dezaprobã acþiunile acestuia fãrã a
argumenta;
 provoacã emoþii pozitive;
 provoacã emoþii negative;
 manipuleazã copilul;
 deseori resping copilul;
 ignoreazã iniþiativele copilului;
 alintã copilul, rãsfãþîndu-l;
 interzic un anumit tip de activitate;
 sînt duri sau prea permisivi;
 ridicã vocea la copil, îl bat;
 înjosesc copilul, diminuîndu-i încrederea în forþele
proprii.
Acþiuni educative cu caracter formativ:
 cautã compromisuri;
 susþin ºi încurajeazã copilul;
 se joacã, discutã;
 comunicã, rãspund calm ºi explicit la întrebãrile
micuþului;
 îl ajutã, îl învaþã, îi demonstreazã o acþiune;
 se plimbã, vizioneazã împreunã spectacole;
 organizeazã sãrbãtori etc.
În concluzie, menþionãm cã acþiunile pãrinþilor sînt mai
complexe, mai eficiente ºi mai bine gîndite, pe cînd
influenþele sînt prompte ºi, în mare mãsurã, au caracter
coercitiv (de constrîngere, de interzicere). Nu în zadar unii
cercetãtori numesc influenþele sãgeþi ale educaþiei,
asociindu-le cu o lance aruncatã [3, 6] care provoacã
durere, stres. Pentru a evita traumatizarea copilului,
pãrinþii trebuie sã analizeze permanent influenþele ºi
propria conduitã.
În mod evident, pãrinþii necesitã cunoºtinþe ºi
competenþe cu privire la particularitãþile de vîrstã ale
copilului, lumea lui interioarã, aºteptãrile, conþinutul,
caracterul influenþelor ºi acþiunilor întreprinse; la esenþa
activitãþilor-joc ce pot fi folosite cu succes în educaþia
familialã.
În încheierea acestui studiu, prezentãm un ansamblu
de argumente în favoarea aplicãrii în educaþia familialã a
unor acþiuni gîndite ºi a activitãþilor-joc care constituie:
1. un cadru eficient de manifestare a copilului, acesta
exteriorizîndu-ºi ºi consolidîndu-ºi cunoºtinþele,
capacitãþile, satisfãcîndu-ºi dorinþele ºi interesele;
2. un important instrument de dezvoltare a
capacitãþilor psihice ºi fizice la vîrsta preºcolarã;
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3. un factor ce satisface la gradul superlativ nevoia
de acþiune, de miºcare, de cercetare a copilului;
4. un mijloc de optimizare a relaþiilor cu semenii ºi
adulþii;
5. o activitate ce-i oferã copilului posibilitatea de a
învãþa viaþa, de a apropia realitatea de sine;
6. un exerciþiu ce familarizeazã copilul cu esenþa
activitãþilor realizate de adulþi;
7. o metodã eficientã de formare, corecþie, dezvoltare
ºi restructurare a întregii vieþi psihice a copilului,
ce contribuie la consolidarea deprinderilor
comportamentale ale acestuia;
8. o modalitate prin care copilul îºi formeazã capacitatea de observare, îºi amplificã percepþia, memoria, gîndirea, imaginaþia, limbajul ºi creativitatea;
9. un instrument reglator, deoarece conformîndu-se
regulilor de joc, copiii se dezvoltã în plan volitiv
(îºi formeazã-consolideazã rãbdarea, curajul,
perseverenþa, stãpînirea de sine etc.);

10. o strategie complexã de promovare ºi cultivare a
valorilor, fiindcã în joc ºi prin joc modelãm
trãsãturile pozitive de personalitate: bunãtatea,
onestitatea, responsabilitatea, voinþa, respectul
faþã de alte persoane sau, invers, formãm unele
trãsãturi negative.
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Izomorfismul dintre îmbinarea
de cuvinte ºi derivatul
lexical

Vasile BOTNARCIUC
Universitatea Comercial-Cooperatistã

Résumé: Un problème important dans la
linguistique moderne constitue la formation des unités
nominatives. Le dérivé lexical et le group de mots sont
deux procédés efficaces de dénommer un objet ou un
phénomène. Il est à mentionner que le dérivé est une
unité lexicale et appartient à la langue tandis que le
dérivé est un phénomène syntactique et a un caractère
monologique. Donc, la dérivation est le moyen essentiel
et très efficace de formation des mots nouveaux dans
toutes les langues, par lintermédiaire des affixes.
Lauteur traite notamment les possibilités des suffixes
diminutifs, augmentatifs et collectifs de servir comme un
piste pour la création des mots nouveaux dans la langue
roumaine et parce que ces types darticles peuvent être
comparés avec le syntagme.
On distingue aussi et deux modalités (lexicale et
syntactique) nécessaires pour faire une parallèle

distincte entre ces deux procédés de dénomination. De
cette perspective le dérivé lexical présente des
significations restreintes, tandis que le syntagme a des
possibilités combinatoires illimitées.
În ultimul dintre studiile sale remarcabilul lingvist
francez Emile Benveniste menþiona: Fonemele, morfemele, cuvintele (lexemele) pot fi enumerate. Numãrul lor
este finit. Numãrul propoziþiilor este infinit. Fonemele,
morfemele, cuvintele (lexemele) au distribuþie la nivelul
lor ºi întrebuinþare la un nivel superior. Pentru propoziþii
nu existã nici legi ale distribuþiei, nici legi ale folosirii. Lista
folosirii unui cuvînt poate fi nesfîrºitã. Lista folosirii
propoziþiilor nu poate fi nici începutã.1
Fãrã a fi de acord cu toate afirmaþiile marelui lingvist
francez, un gînd ni s-a pãrut totuºi demn de reþinut:
lexemele pot fi enumerate, iar numãrul lor este finit. Orice
obiect ce urmeazã sã-ºi primeascã botezul verbal se
caracterizeazã printr-un numãr infinit de faþete care, la
rîndul lor, îºi aºteaptã denumirea. Dar lumea luatã în
ansamblul ei!? ªi cu toate acestea limba se descurcã.
Existã douã cãi de soluþionare a problemei:
a) împrumutã unitãþile nominative de care are nevoie
din alte limbi sau
b) le formeazã folosind mijloace proprii.
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La împrumuturi se recurge masiv mai ales în cazul
contactului cu o culturã net superioarã, care furnizeazã
nu numai noþiuni, ci ºi obiecte noi ce adeseori sînt
acceptate în înveliºul lor verbal original. Pe noi însã ne
intereseazã cea de-a doua cale  formarea de unitãþi
nominative pe baza mijloacelor proprii.
Cînd sîntem nevoiþi sã dãm o denumire motivatã unui
obiect sau fenomen oarecare, limba românã ne pune la
dispoziþie douã modalitãþi eficiente, de multe ori
complementare, de soluþionare a acestei probleme:
derivatul lexical ºi îmbinarea de cuvinte.
Dat fiind faptul cã derivatul este o entitate lexicalã ºi
þine de vocabularul limbii, iar îmbinarea de cuvinte este
un fapt sintactic, aceste procedee de îmbogãþire a
potenþialului nominativ al limbii se deosebesc între ele în
mod principial, dar, pe de altã parte, aflîndu-se în
vecinãtatea nemijlocitã în ierarhizarea limbii pe niveluri,
e de presupus cã ele se caracterizeazã prin trãsãturi nu
numai diferenþiale, ci ºi asemãnãtoare. Mai întîi, vom
observa cã atît asemãnãrile, cît ºi deosebirile dintre aceste
douã procedee îºi gãsesc reflectare chiar în modul lor de
formare: ºi derivatul, ºi îmbinarea de cuvinte se formeazã
din unitãþi semnificative prin alipirea lor treptatã ºi
stratificare semanticã. Întrucît însã structura derivatului
lexical ºi a îmbinãrii de cuvinte este diferitã  în prima etapã
se disting morfeme, iar în cea de-a doua  logoformele 
ºi modul lor de constituire e diferit. Cu alte cuvinte, prima
ºi cea mai importantã deosebire dintre derivat ºi îmbinarea
de cuvinte rezidã în caracterul monoglotic al derivatului
ºi superglotic al îmbinãrii de cuvinte.2
Dar cel mai izbitor lucru, ce se aruncã în ochi cînd se
încearcã compararea acestor douã procedee de denominaþie  lexicalã ºi sintacticã  este neîndoielnic aspectul
cantitativ (situaþie caracteristicã ºi pentru alte limbi).3
În timp ce derivatul lexical poate reda un numãr
restrîns de semnificaþii, posibilitãþile îmbinãrii de cuvinte
sînt practic nelimitate.
De bunã seamã, floare micã poate fi desemnatã ºi
cu ajutorul îmbinãrii respective (floare micã), ºi cu
ajutorul derivatelor floricea, floricicã, floriºoarã. Dar
dacã ne referim la floare veºtedã, floare galbenã, floare
ofilitã, floare trecutã, floare verde, floare uscatã, floare
îngheþatã, floare degeratã, floare încremenitã, floare
împietritã, floare mirositoare, floare odorantã, floare
înmiresmatã, floare aromatã, floare parfumatã, floare
tîrzie, floare întîrziatã, floare aurie, floare argintie,
floare albastrã, floare violetã etc., derivarea se
dovedeºte a fi neputincioasã. La fel e situaþia ºi cu fatã
micã, fatã tînãrã. Ne stau la dispoziþie ambele procedee
de denominaþie. Dar în timp ce cu ajutorul derivãrii lexicale
putem forma doar trei derivate: fetiþã, fetiºoarã, feticã,
recurgînd la procedeul sintactic, putem reda o sumedenie
de semnificaþii: fatã micã, fatã micuþã, fatã drãgãlaºã,
fatã frumuºicã, fatã frumoasã, fatã arãtoasã, fatã
chipeºã, fatã mîndrã, fatã ochioasã, fatã falnicã, fatã

miºto, fatã iscusitã, fatã agreabilã, fatã drãguþã, fatã
plãcutã, fatã bunã, fatã rea, fatã harnicã, fatã
muncitoare, fatã silitoare, fatã sîrguincioasã, fatã
vrednicã, fatã robace, fatã leneºã, fatã indolentã, fatã
trîndavã, fatã puturoasã, fatã somnoroasã, fatã þîfnoasã,
fatã þicnitã, fatã dementã, fatã descreieratã, fatã nebunã,
fatã smintitã, fatã cãpiatã, fatã zãludã, fatã aiuritã, fatã
bezmeticã, fatã trãsnitã, fatã arogantã, fatã
impertinentã, fatã insolentã, fatã neobrãzatã, fatã
neruºinatã, fatã trufaºã, fatã neînfrîntã, fatã drãgãlaºã,
fatã dulce, fatã amuzantã, fatã amabilã, fatã atentã, fatã
zglobie, fatã neastîmpãratã, fatã sprinþarã, fatã vioaie,
fatã zbînþuitã, fatã zburdalnicã, fatã zvãpãiatã, fatã
strurlubaticã, fatã deºteaptã, fatã agerã, fatã
îndemnaticã, fatã inteligentã, fatã isteaþã, fatã
mintioasã, fatã pricopsitã, fatã abilã, fatã ingenioasã,
fatã chibzuitã, fatã înþeleaptã, fatã pistruiatã, fata
mamei, fata tatei etc., care depãºesc în mod spectaculos
potenþialul de denominaþie al procedeului derivativ.
Se poate observa cu uºurinþã cã sub aspect semantic
ambele procedee  derivativ (floricicã) ºi sintactic (floare
micã)  sînt identice, ceea ce, credem, nu se poate afirma
la fel de categoric despre valoarea lor stilisticã: nu
totdeauna e clar cînd se încheie identitatea expresivã a
acestei sinonimii specifice.
E lucru ºtiut cã derivarea este principalul procedeu
de formare a cuvintelor în românã.4 ªi cu toate acestea
cînd urmeazã sã denumim descendenþii unor vieþuitoare,
procedeul derivãrii este abandonat, între denumirea
femelei sau a masculului ºi cea a descendentului lor
nemaiexistînd nici o legãturã care ar face aluzie mãcar la
gradul lor de rudenie. Astfel avem: pui ºi gãinã, boboc ºi
raþã (sau gîscã), þînc ºi cîine, mînz ºi iapã, miel ºi oaie,
ied ºi caprã, viþel ºi vacã etc. Existã, fireºte, ºi excepþii:
cãþel ºi cãþea, purcel ºi porc. Pentru a marca legãtura
dintre aceste fiinþe limba recurge la ajutorul îmbinãrilor
de cuvinte. Drept rezultat, se creeazã denumiri paralele
de felul: boboc ºi pui de raþã sau de gîscã, þînc ºi pui de
cîine, mînz ºi puiul iepei, miel ºi puiul oii, ied ºi puiul
caprei, viþel ºi puiul vacii º.a.m.d. Bineînþeles, preferinþa
faþã de unul dintre aceste procedee va fi determinatã de
contextul concret ºi de intenþia comunicativã a
vorbitorului. Dar în mod normal un vorbitor de românã
va folosi cu certitudine procedeul lexical, iar un strãin,
care a însuºit limba românã din cãrþi, manuale ºi dicþionare
ºi o cunoaºte cu anumitã aproximaþie, va încerca sã se
descurce recurgîng la varianta sintacticã. Oricare însã va
fi opþiunea vorbitorului, volumul informaþiei rãmîne
acelaºi. Din momentul în care denumirea lexicalã a
descendentului devine cuvînt-bazã, desemnînd punctul
de plecare a operaþiei de derivare, aceastã echivalenþã
semanticã a procedeului lexical ºi a celui sintactic se
anihileazã în favoarea derivatului lexical. Sã se compare:
bobocel ºi pui de raþã sau de gîscã, þîncuºor ºi pui de
cîine, mînziºor ºi puiul iepei, mieluºel (mieluº,
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mieluºor, mieluþ) ºi puiul oii, ieduþ, ieziºor ºi puiul
caprei, viþeluº ºi puiul vacii, puiºor ºi puiul gãinii etc.
Vorba e cã derivatul, spre deosebire de îmbinarea de
cuvinte, indicã nu numai apartenenþa la o anumitã specie
ºi faptul cã n-a atins maturitate, ci exprimã ºi o
pronunþatã valoare afectivã, care poate genera
indiscutabil ºi o bogatã gamã de diverse reacþii emotive:
tandreþe, afecþiune, simpatie, duioºie, gingãºie º.a.m.d.
Dacã echilibrul potenþialului expresiv al acestor procedee
de denominaþie nu poate fi restabilit, existã, cel puþin,
posibilitatea de a reduce discrepanþa dintre ele: e destul
ca un sufix diminutival sã fie ataºat la termenul determinat
al îmbinãrii de cuvinte ºi totul se transformã în armonie.
Sã se compare: bobocel ºi puiºor de raþã, þîncuºor ºi
puiºor de cîine, mînziºor ºi puiºorul iepei, mieluºel ºi
puiºorul oii, ieduþ ºi puiºorul caprei etc.
În contextul celor discutate mai sus, meritã semnalat
încã un fenomen care e legat nemijlocit de expresivitatea
mesajului. În inventarul nominativ al limbii române, probabil
ºi al altor limbi, existã o categorie de cuvinte care, prin
caracterul înþelesului lor, sînt capabile sã conþinã informaþie
nu numai despre obiectul desemnat, ci ºi despre starea
emoþionalã a subiectului vorbitor pe care acesta o încearcã
în momentul vorbirii. Astfel, cuvîntul zmeu desemneazã
nu numai un personaj negativ din basme, înzestrat cu puteri
supranaturale, ci ºi erou, viteaz. De aceea pui de zmeu
desemneazã nu descendentul unui zmeu, ci odrasla unui
erou, a unui om viteaz, exprimînd, totodatã, un sentiment
de mîndrie, de încîntare provocat de persoana vizatã. În
cazul dat, între îmbinarea marcatã cu conotaþie puternicã
pui de zmeu ºi copilul zmeului nu se constatã nici o
legãturã semanticã. Nãpîrca (sau vipera) este consideratã
o reptilã foarte primejdioasã, iar îmbinarea pui de viperã,
folositã ca denumire nu a puiului de reptilã, ci a unei
persoane, devine purtãtoarea unei deosebite încãrcãturi
expresive, vãdind dispreþul vorbitorului faþã de persoana
datã. Leul este un mamifer puternic ºi de aceea pui de leu
desemneazã nu doar descendentul leului, ci ºi al unor
oameni puternici, viteji, ceea ce trãdeazã un sentiment de
mîndrie, de falã ce încearcã vorbitorul la caracterizarea
persoanei respective. Cucul este o pasãre care îºi depune
ouãle în cuiburi strãine fãrã a-ºi face griji în ceea ce priveºte
soarta puilor sãi. Tocmai de aceea pui de cuc înseamnã atît
puii acestei pãsãri iresponsabile, cît ºi un copil nãscut
în urma unor relaþii extraconjugale. Într-o familie de români,
fireºte, se va naºte un copil român, dar pui de român se
foloseºte pentru a denumi nu doar nou-nãscutul într-o
familie de români, ci, mai ales, un tînãr român viguros, care
prin comportamentul sãu aminteºte de trecutul glorios al
neamului românesc.
Dintre toate procedeele de derivare în limba românã
prezintã un interes deosebit, în planul comparãrii
derivatului cu îmbinarea de cuvinte, derivarea cu sufixe
ºi prefixe. Dintre sufixe, în planul comparãrii cu îmbinãrile
de cuvinte se impun cele diminutivale ºi augmentative.

Explicaþia e foarte simplã: Sensurile principale ale
diminutivelor, dupã cum subliniazã Laura Vasiliu, sînt:
dimensiunea mai micã ºi afectivitatea.5 Aceastã clasã
de sufixe se ataºeazã mai des la substantive ºi adjective,
deoarece mai ales obiectele ºi însuºirile denumite de
aceste pãrþi de vorbire se preteazã la operaþii de dimensionare. În procesul comunicãrii vorbitorul deseori
simte necesitatea de a-ºi exterioriza atitudinea faþã de
obiectul desemnat. Unul dintre mijloacele eficiente de
satisfacere a acestei necesitãþi este cumularea într-un
cuvînt atît a funcþiei nominative, cît ºi a celei pragmatice.
Tocmai prin prezenþa acestei funcþii suplimentare se
deosebesc derivatele cu sufixe diminutivale de îmbinãrile
de cuvinte ce denumesc aceleaºi esenþe extraglotice. În
felul acesta, bãieþel nu e numai bãiat mic, ci este bãiat
mic + o dozã de afecþiune, la fel ca ºi în fetiþã, floricicã,
cãþeluº, guriþã, copilaº, trandafiraº, gãrduþ, motãnaº,
pãtuþ, sãcuºor, odãiþã, gîndãcel etc.
Notele de tandreþe, duioºie, simpatie, suprapuse pe
valoarea nominativã a derivatului nu pot fi conferite
îmbinãrilor de cuvinte respective (floare micã, cãþel mic,
gurã micã etc.) sub nici un aspect, din care cauzã uzul
dã preferinþã, de cele mai multe ori, derivatelor.
În privinþa augmentativelor situaþia în multe privinþe
e aceeaºi. Fiind ataºate mai ales la baze substantivale,
sufixele augmentative dau naºtere la derivate care exprimã
o mãrime a obiectului, persoanei sau o pluralitate a unitãþilor de acelaºi fel. De obicei, derivatele augmentative,
spre deosebire de echivalentele lor sintactice, se
caracterizeazã prin conotaþie depreciativã. Astfel, fãtoi
este echivalent cu fatã mare + ceva grosolan, mãturoi,
furcoi, cãmãºoi ºi multe altele au, în raport cu
echivalentele lor sintactice, pe lîngã valoare nominativã,
o atitudine dispreþuitoare, o apreciere defavorabilã
manifestatã de cãtre vorbitor.
Uneori nota depreciativã este oarecum diminuatã, mai
ales dacã e vorba de o pluralitate a unitãþilor de acelaºi
fel. De exemplu: pãgînime ºi puzderia sau toatalitatea
pãgînilor, mulþime de pãgîni; cînepiºte ºi cînepã multã;
iniºte ºi in mult; porumbiºte ºi porumb mult; vorbãrie
ºi vorbã multã; þigãnime ºi mulþime de þigani; frunziº ºi
mulþime de frunze; tãtãrime ºi mulþime de tãtari;
golãnime ºi mulþime de golani; sãrãcime ºi mulþime de
oameni sãraci.
Conotaþia depreciativã a derivatului s-ar pãrea
dispare cu totul cînd sînt desemnate fenomene ale naturii.
De exemplu: apãraie = apã multã, colbãraie = colb mult,
fumãraie = fum mult.
Într-o serie de cazuri, nu prea multe la numãr, se
dovedeºte cã augmentativele pot avea ºi efecte stilistice.
Astfel, vulpoi este echivalent cu denumirea masculului
vulpii, ºi, totodatã, cumuleazã semnificaþia om viclean,
om ºiret; augmentativul maimuþoi, de asemenea, pe lîngã
faptul cã înseamnã masculul maimuþei, mai desemneazã
un bãrbat extrem de urît, care stãpîneºte calitatea de a imita
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ºi alte persoane, în atare contexte cuvîntul maimuþoi
înseamnã un soi de oameni neserioºi; buboi  afarã de
bubã mare, mai exprimã ºi o dozã de mirare; bãrbãtoi
denumeºte un bãrbat mare, dar, totodatã, conþine o notã
de glumã ºi depreciere; bãietoi, pe de o parte, este
echivalent cu bãiat mare, iar pe de alta, deprecierea vãditã
e dublatã de o umbrã de glumã, întocmai ca ºi la derivatul
grãsan, ceea ce înseamnã o persoanã cu forme pline ºi
rotunde, mai exact un individ mereu ghiftuit, care a
acumulat sub piele un strat gros de grãsime.6
În ceea ce priveºte derivatele formate cu ajutorul
prefixelor, compararea lor cu procedeul sintactic de
denumire a aceloraºi obiecte ºi fenomene n-a scos la
ivealã nimic nou demn de reþinut.
Confruntarea acestor douã procedee de denumire
motivatã a unor obiecte ºi fenomene  lexicalã ºi
sintacticã  ne-a permis sã semnalãm o serie de asemãnãri
ºi deosebiri de ordin semantic, stilistic ºi formal. Cum s-a
vãzut, de cele mai dese ori, deosebirile sînt determinate de
faptul cã unitãþile vocabularului pot (ºi trebuie în scopul
economiei mijloacelor verbale) sã conþinã material nu numai
pentru activitatea nominativã, ci ºi pentru cea
pragmaticã.7
Cu certitudine, succesul comunicativ-pragmatic
depinde ºi de percepþia emoþionalã a mesajului, ceea ce

se obþine mai ales prin cumularea, într-o singurã unitate
lexicalã atît a funcþiei nominative, cît ºi a celei emotive.8
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Nu poþi sã-i înveþi pe alþii ceea ce nu ºtii.
Nu ajunge sã ºtii bine ceva pentru a-i învãþa pe alþii.
Trebuie sã ºtii cui te adresezi ºi cum o faci.
(P. Klapper)
Învãþarea pe parcursul întregii vieþi a devenit un
imperativ în Europa caracterizatã de schimbãri sociale,
tehnologice ºi economice rapide. Realizarea învãþãrii pe
parcursul întregii vieþi este însã temporizatã de lipsa de
comunicare ºi cooperare între furnizorii de educaþie ºi
formare ºi autoritãþile responsabile. Barierele între
instituþii restricþioneazã utilizarea eficientã a
cunoºtinþelor ºi competenþelor deja dobîndite. Pentru
a facilita cooperarea în domeniile asigurãrii calitãþii,

validãrii, îndrumãrii ºi orientãrii în carierã, precum ºi în
domeniul competenþelor-cheie, Consiliul Europei a
adoptat, în martie 2005, Programul Educaþie ºi formare
profesionalã 2010 ºi Cadrul European al Calificãrilor
(EQF) care are drept scop principal de a clarifica cum se
poate progresa într-un traiect profesional, în ce mãsurã
este posibil un transfer al rezultatelor învãþãrii ºi pe ce
se fundamenteazã deciziile privind recunoaºterea
calificãrilor [11, p. 7]. La baza acestui cadru au fost
desemnate opt competenþe-cheie care urmeazã a fi
dobîndite pînã la sfîrºitul ciclului de învãþãmînt
obligatoriu ºi menþinute/actualizate de-a lungul întregii
vieþi. Aceste competenþe trebuie sã fie utile cetãþenilor
ºi sã-i sprijine în eforturile lor de a învãþa permanent.
Finalitãþile fixate corespund necesitãþilor obiective
de dezvoltare a competenþelor profesionale într-o
societate postmodernã. Pentru cadrele didactice, ele
implicã o simbiozã a sructurilor de formare iniþialã ºi
continuã, a cunoºtinþelor ºi capacitãþilor cãpãtate în
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domeniul disciplinelor de specialitate ºi al ºtiinþelor educaþiei, care sã se fundamenteze pe unul dintre cele opt
domenii de competenþe  cea de a învãþa sã înveþi.
Pregãtirea instituþionalizatã a specialiºtilor în pedagogie deseori este supusã criticii, fiind consideratã responsabilã
de situaþiile curente în mediul profesional, care reliefeazã faptul cã instruirea oferitã în cadrul curriculei universitare
neglijeazã impactul noilor tehnologii asupra societãþii ºi procesului globalizãrii, întrucît nu formeazã viitorii profesori
pentru a face faþã unei evoluþii în carierã într-o lume în schimbare. Formarea curricularã este indispensabilã, dar nu
suficientã. Ea reprezintã baza pentru formarea continuã. Contextul ºi evoluþiile în plan social-economic nu pot aºtepta
sã devinã subiecte ale disciplinelor curriculei universitare, de aceea se impune nevoia educaþiei permanente (longlife education), prin care este reconsiderat raportul dintre educaþia iniþialã ºi educaþia continuã, accentul fiind pus pe
cea din urmã. Acest proces poate fi eficient dacã se bazeazã pe competenþa de a învãþa sã înveþi, care presupune
achiziþii necesare individului pentru a-ºi organiza învãþarea atît individual, cît ºi în grup, pentru a asimila, a procesa,
a evalua ºi asimila noi cunoºtinþe ºi pentru a le aplica în contexte variate: rezolvarea de probleme, studiul acasã,
învãþarea la locul de muncã ºi învãþarea societalã. Dacã ar fi sã prezentãm structura acestui domeniu de competenþe
prin prisma cunoºtinþe-abilitãþi-atitudini, am obþine urmãtorul tabel [11, p. 12]:
Cunoºtinþe
Abilitãþi
1. autocunoaºtere, cunoaºterea 1. Managementul timpului, crearea
metodelor preferate de învãþare, oportunitãþilor pentru alocarea unui
punctele tari ºi slabe, abilitãþile anumit buget de timp învãþãrii
ºi calificãrile
2. managementul informaþiei
2. Cunoaºterea ofertelor
3.Autonomie, disciplinã, perseverenþã
educaþionale de formare
în procesul de învãþare

Deoarece nevoia actualã de educaþie nu mai poate fi
satisfãcutã doar prin soluþii clasice, de acumulare a unor
cunoºtinþe utilizabile pe parcursul întregii cariere
didactice, formarea continuã a profesorului trebuie sã
vizeze, în primul rînd, autoformarea metacognitivã care
presupune educabilitatea cognitivã, independentã de
conþinutul învãþãrii sau capacitatea de a învãþa sã înveþi
[2, p. 22].
Autoformarea metacognitivã este o parte
componentã a autoeducaþiei  concept pedagogic ce
vizeazã înþelegerea funcþiei ºi structurii specifice activitãþii
de (auto)formare-(auto)dezvoltare a personalitãþii umane.
Elemente ale autoeducaþiei sînt mereu prezente în actul
educaþional. De fapt, autoeducaþia se include în
conceptul de educaþie. Nu existã educaþie fãrã
participarea educatului, deci fãrã autoeducaþie. Ea implicã
efortul propriu de a se forma ºi reprezintã activitatea
conºtientã, intenþionatã pe care un individ o desfãºoarã
pentru formarea ºi desãvîrºirea propriei persoane [5,
p. 33].
La adulþi, autoeducaþia devine forma principalã de
formare. Raportul educaþie-autoeducaþie se schimbã pe
parcurs în favoarea celei din urmã, astfel încît educaþia
devine permanentã numai prin autoeducaþie. A educa în
perspectiva educaþiei permanente înseamnã, în esenþã, a
determina un autentic proces de autoeducaþie înþeles ca
o completare, o continuare, dar ºi o desãvîrºire a

Atitudini
1. Adaptabilitate ºi flexibilitate
2. Motivaþie intrinsecã pentru
învãþare ºi autoeficacitate (încredere
în capacitatea de a avea succes)
3. Un concept de sine care îi permite
individului sã menþinã dorinþa de a-ºi
schimba ºi îmbunãtãþi competenþele
4. Iniþiativa de a învãþa
5. Aprecierea pozitivã a învãþãrii ca
activitate de dezvoltare/evoluþie
personalã de-a lungul vieþii

educaþiei. Aºa-numita autodidaxie cuprinde atît procesul
de autoinstruire, adicã de autoînvãþare ºi autoinformare,
cît ºi cel de autoeducaþie, adicã de autodezvoltare ºi
autoformare.
Unitatea indiscutabilã dintre educaþie ºi autoeducaþie
este susþinutã ºi de prezenþa aceluiaºi scop ºi a
obiectivelor comune. Ambele contribuie la devenirea
personalitãþii, la susþinerea tuturor dimensiunilor
educaþiei multilaterale. Educaþia asigurã, la acest nivel,
atingerea scopului pedagogic fundamental al organizaþiei
ºcolare postmoderne: A face din obiectul educaþiei
subiectul propriei sale educaþii, din omul care capãtã
educaþie omul care se educã el însuºi [2, p. 23].
Conþinutul autoeducaþiei poate fi analizat ºi din
perspectiva procesului de dezvoltare a personalitãþii
cadrului didactic, deoarece întreaga operã educativã
depinde de personalitatea pedagogului: ea valoreazã atît
cît valoreazã el.
În dezvoltarea profesionalã a cadrului didactic pot fi
evidenþiate 3 etape esenþiale [10, p. 14]:
I. Etapa pregãtitoare  cuprinde procesul de
alegere a profesiei.
II. Etapa formãrii iniþiale  presupune formarea
calitãþilor viitorului pedagog în cadrul instituþiei
de învãþãmînt superior.
III. Etapa integrãrii social-profesionale  perioadã
ce poate varia, în funcþie de anumiþi factori, între
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3-5 ani, dar care este decisivã în dezvoltarea
potenþialului pedagogic al tînãrului specialist.
Anume la aceastã fazã, în procesul activitãþii
practice individuale, se pune temelia personalitãþii
profesionale a cadrului didactic.
Personalitatea umanã nu este premergãtoare
activitãþii sale, asemeni conºtiinþei de sine, ci ia naºtere
din activitate, menþiona A.N.Leontev. Numeroasele
concepþii ºtiinþifice despre evoluþia profesionalã a
personalitãþii (T.V. Kudreavþev, M. Bonn, A. Kombs,
A.Maslow, A.V.Petrovski º.a.) nu fac specificãri cu referire
la cadrul didactic [10, p.16]. Acest aspect se poate defini
în urma determinãrii calitãþilor profesionale pe care trebuie
sã le posede un profesor într-o instituþie preuniversitarã.
Pentru o integrare reuºitã în mediul profesional,
cadrul didactic trebuie sã rãspundã aºteptãrilor a cel puþin
douã categorii de actanþi: elevii ºi profesorii, colegii de
breaslã.
A. Neculau [8, p. 13] a stabilit experimental urmãtoarea
ordine a trãsãturilor de personalitate ale profesorului
preferat de cãtre elevi:
1. capacitatea de a transmite cunoºtinþe;
2. inteligenþã;
3. interes pentru dezvoltarea dexteritãþilor
intelectuale ale elevilor;
4. experienþã didacticã;
5. pasiune în muncã;
6. autoritate;
7. competenþã în disciplina predatã;
8. capacitatea de a munci metodic.
Argyle constatã, de asemenea, cã profesorul poate fi
sursa simpatiei, dar ºi a antipatiei elevilor, în funcþie de
atitudinile pe care le manifestã în relaþiile sale pedagogice
[3, p.136]. Astfel, profesorul simpatizat de elevi:
 este prietenos ºi consecvent;
 construieºte relaþii bune cu toþi membrii clasei;
 este stimulator, energic, cu o bogatã fantezie;
 are stabilitate afectivã;
 este erudit, bine pregãtit în domeniul predat.
Profesorul care nu este simpatizat:
 ignorã elevii, nu le stimuleazã interesul pentru
învãþãturã;
 este ironic, îi ridiculizeazã pe unii elevi;
 este nervos, arogant.
N. Mitrofan [7, p. 166] evocã urmãtoarele trãsãturi de
personalitate pe care trebuie sã le dovedeascã orice
profesor:
 deschidere faþã de problemele oamenilor;
 cãldurã sufleteascã;
 stil conlucrant;
 inteligenþã;
 capacitate de abstractizare;
 stabilitate emoþionalã;
 abordare ponderatã a problemelor;
 caracter echilibrat, luciditate.

Aceste calitãþi meritã a fi cultivate nu doar la momentul
încadrãrii în activitate, ci ºi pe parcusul întregii cariere
pedagogice.
Este evident cã noile exigenþe cãrora urmeazã sã le
rãspundã sistemul educativ, aflat într-o evoluþie dinamicã,
cauzeazã discrepanþe între formarea iniþialã a proaspãtului
absolvent universitar ºi realitatea profesionalã. Tinerii
profesori trebuie ajutaþi sã achiziþioneze cunoºtinþele ºi
deprinderile de care au nevoie pentru a concepe, a
desfãºura ºi a superviza situaþiile de învãþare ºi predare,
sã-ºi formeze competenþe de comunicare ºi informare,
deoarece complexitatea acestei profesii face necesarã
elevarea permanentã a cadrului didactic.
Motivarea ºi pregãtirea pentru exercitarea reuºitã a
profesiunii didactice trebuie sã devinã factori
determinanþi ai politicii de personal a echipelor
manageriale din instituþiile preuniversitare. În acest
context, menþionãm douã direcþii complementare ale
demersului managerilor ºcolari privind dezvoltarea
profesionalã ºi individualã a personalului didactic. Prima
se referã la identificarea nevoilor de formare  punctul
iniþial în proiectarea traiectoriei de formare continuã a
fiecãrui cadru didactic. Aceastã activitate se realizeazã
individual, prin analiza scopurilor organizaþionale, a fiºei
de post, a experienþei acumulate ºi a problemelor cu care
se confruntã cadrul didactic în exercitarea atribuþiilor. De
asemenea, se poate recurge la analiza informaþiilor de tip
cantitativ ºi calitativ ºi, nu în ultimul rînd, a intereselor,
opþiunilor de creºtere profesionalã ºi individualã [1, p.175].
Indiferent de metodele de analizã a nevoilor de
formare, este important a pãstra echilibrul între nevoile
sistemice ºi cele individuale. Astfel, în opinia lui
ª. Iosifescu, în proiectarea programelor de dezvoltare ºi
formare continuã a personalului didactic ce ar satisface
exigenþele sistemice ºi trebuinþele individuale ale cadrului
didactic trebuie sã se þinã cont de urmãtoarele aspecte
[4, p.199]:
 analiza competenþelor corpului didactic în
ansamblu pentru trasarea sarcinilor profesionale
colective;
 analiza competenþelor individuale pentru
îndeplinirea sarcinilor profesionale individuale;
 analiza competenþelor individuale în vederea
promovãrii în carierã;
 aprofundarea în cunoaºterea unui domeniu în
vederea dezvoltãrii profesionale;
 lãrgirea experienþei într-un domeniu în vederea
dezvoltãrii profesionale.
O altã direcþie complementarã a acestei activitãþi de
importanþã majorã este conþinutul programului de
formare continuã, care presupune deplasarea
accentului strategic de la achiziþia de cunoºtinþe la
întãrirea performanþei, de la ce la cum, întru consolidarea
componentei metodologice a formãrii. În acest context,
menþionãm necesitatea abordãrii polivalente a pregãtirii
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continue prin îmbinarea pregãtirii externe off-the-job
(scoaterea profesorului din activitatea obiºnuitã pentru
urmarea unor cursuri, stagii cu orientare teoreticã ºi
metodologicã) cu cea internã  on-the-job (în cadrul
instituþiei ºcolare, prin activitãþi practice în ateliere de
grup, cursuri la distanþã, proiecte personale,
consultanþã º.a. cu orientare metodologicã ºi practicã).
Din perspectiva instituþiei ºcolare, aceastã strategie în
plinã emergenþã conduce la construirea unui concept
al formãrii continue ce poate fi integrat realitãþii ºcolare
pentru realizarea unei instruiri contextualizate. Aceasta
contribuie la trecerea de la cursuri tutorate de instituþiile
abilitate cu drepturi de formare continuã la studiul
autodirijat la nivelul indivizilor sau al grupurilor, deci la
o autoformare individualizatã bazatã pe învãþarea
metacognitivã.
Învãþarea metacognitivã subliniazã rolul activ al celui
ce învaþã. Ogden ºi Richard, în lucrarea The Meaning of
Meaning [3, p. 35], afirmã cã învãþarea nu este un proces
static, ci unul activ în cadrul cãruia subiectul conferã
sensuri proprii anumitor lucruri. Acest domeniu al
ºtiinþelor cognitive a identificat indicatori care confirmã
cele expuse mai sus.
Dacã procesul de construcþie a comprehensiunii este
unul activ, atunci cel ce învaþã poate fi pregãtit sã realizeze
activitatea de descoperire din ce în ce mai eficient. În mod
tradiþional, universitãþile au etalat în faþa studenþilor
produsele gîndirii (cunoºtinþele cuprinse în volume de
specialitate ºi cursuri), dar rareori au prezentat procesul
care a generat aceste rezultate. În opinia lui Donald
Graves, învãþarea studenþilor sã gîndeascã trebuie
abordatã ca o muncã de atelier. Dupã Isabele Beck, învãþarea urmeazã a fi înþeleasã ca o ucenicie a cunoaºterii.
Ambele poziþii stabilesc rolul profesorului universitar 
cel de a prezenta modele de gîndire ºi învãþare, în timp ce
rolul studenþilor, viitori pedagogi, constã în preluarea
unui set de elemente procesuale ºi strategice pe care le
pot aplica în mod independent în construirea
cunoºtinþelor prin reflecþie asupra învãþãrii ºi care le vor
fi de un real folos în exercitarea profesiunii didactice
[6, p. 93].
Autoformarea metacognitivã a cadrului didactic îºi
atinge scopul atunci cînd provoacã schimbãri la nivel
individual, asigurã convergenþa dezvoltãrii profesionale
cu cea personalã ºi determinã echilibrarea nevoilor
individuale cu cele organizaþionale, formarea unor
comportamente profesionale autentice. Realizarea cu
succes a scopului enunþat implicã selectarea unei
metodologii relevante procesului de autoeducaþie ºi
autoformare. Acest sistem metodologic presupune un
model filozofic al educaþiei, bazat pe reflecþie, dar ºi un
model economic, bazat pe explorarea cu maximã eficienþã
a timpului destinat educaþiei. Sistemul poate fi
fundamentat pe trei categorii de metode indispensabile
autoformãrii:

I. Metode de autocontrol: autoobservaþia, autoanaliza, introspecþia;
II. Metode de autostimulare: autoconvingerea,
autocomanda, autocritica, autosugestia, comunicarea prin interacþiune, exemplul, jocul individual ºi colectiv, autoexersarea;
III. Metode de stimulare a creativitãþii: strategii
didactice creative, lecturã-scriere reflexivã,
asocierea de idei, planul rezumativ, autoevaluarea,
autoaprobarea, autoavertismentul.
Selectarea metodelor conforme realizãrii obiectivelor
de performanþã individualã ºi în concordanþã cu stilul
individual de învãþare oferã cadrului didactic posibilitatea
sã-ºi modeleze propria strategie de autoformare ºi
contribuie la dezvoltarea competenþei de a învãþa sã înveþi
prin metacogniþie continuã asupra procesului didactic
[9, p. 73].
Aspectele analizate mai sus condiþioneazã creºterea
nivelului de profesionalism, dezvoltarea ºi rafinarea
competenþelor în vederea aplicãrii lor în contexte ºi situaþii
noi, stimuleazã încrederea în forþele proprii, depãºirea cu
succes a frustraþiilor ºi dificultãþilor întîlnite în carierã.
Primele succese obþinute în domeniul profesional,
datoritã autoformãrii metacognitive, devin dominante
motivaþionale pentru înregistrarea unor noi performanþe
în cariera didacticã.
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Aspecte ale deciziunii ca
dimensiune pedagogicã

Înainte de a ne lansa în etalarea deciziunii în aspect
pedagogic, trebuie sã menþionãm cã în teoriile
sociologice decizia înseamnã decidere, adicã a detaºa
prin tãiere, a retranºa, dar ºi a încheia o înþelegere cu
cineva, a cãdea la învoialã. Termenul ca atare acordã un
loc explicit soluþiei negociate [13, p.83]. În Dicþionarul de
psihologie, decizia (engl. decision, resolution; fr.
decision) este definitã ca o formã de conduitã de alegere
la apariþia unui anumit semnal sau în vederea atingerii
unui obiectiv [10, p. 210]. Deºi diverºi cercetãtori atribuie
variate semnificaþii deciziei, în aspect psihologic esenþa
acesteia rãmîne a fi momentul opþiunii. Deciziile ca
opþiune, în accepþiunea autorilor, pot avea diferite
caracteristici ºi determinanþi motivaþionali, importante
fiind, în special, urmãtoarele particularitãþi: modalitatea
de alegere, de care depinde ºi calitatea deciziei; nivelul
alegerii, care influenþeazã complexitatea; orientarea spre
acþiune; dependenþa de informaþiile colectate anterior etc.
[Ibidem, p. 211].
Se constatã necesitatea de a lua o decizie atunci cînd
sînt îndeplinite unele condiþii, în special dacã existã o
discrepanþã între rezultatele dorite ºi situaþia actualã ºi
decidentul este conºtient de respectiva discrepanþã, este
motivat sã o elimine ºi dispune de resurse [4, p. 1].
Decizia nu este altceva decît alegerea unei alternative
dintre mai multe posibile, afirmã I. Jinga ºi E. Istrate într-un
manual de pedagogie [7, p. 443]. Decizia este o problemã
de opþiune, dar ºi de competenþã managerialã, care implicã
cunoaºterea teoriei manageriale ºi a tehnicilor decizionale.
Prin decizie, afirmã cercetãtorii, decidentul hotãrãºte în
legãturã cu modalitãþile de acþiune practicã menite sã
conducã la realizarea obiectivelor proiectate ºi
declanºeazã aceste acþiuni [Ibidem, p. 444].
Decizia reprezintã un act social deliberat, al unei
persoane sau al unui grup de persoane prin care se
stabilesc scopul ºi obiectivele unei acþiuni, direcþiile ºi
modalitãþile de realizare a acesteia, determinate în funcþie
de o anumitã necesitate, pe baza unui proces de informare,

reflecþie ºi evaluare a mijloacelor ºi consecinþelor
desfãºurãrii acþiunii. Esenþa deciziei constã în efectuarea
unei alegeri între mai multe alternative, posibilitãþi de
urmat pentru a ajunge la rezultatul aºteptat, operaþia de
alegere fiind uneori o operaþie dificilã [12, p.125]. Foarte
concludent vorbesc autorii, în contextul celor analizate,
despre cerinþele de raþionalitate ale deciziei, la care
aderãm. Acestea sînt:
• fundamentarea ºtiinþificã a deciziei, adicã sã fie
luatã în baza unui instrumentar ºtiinþific adecvat
pentru a înlãtura practicismul ºi rutina;
• împuternicirea deciziei, adicã sã fie adoptatã de
un decident în a cãrui competenþã decizionalã este
prevãzutã, acesta avînd cunoºtinþele, calitãþile
necesare fundamentãrii deciziei date;
• decizia sã fie rezultatul unui proces decizional;
• decizia sã fie clarã, concisã ºi necontradictorie;
• decizia sã fie oportunã, încadrîndu-se în perioada
optimã de elaborare ºi aplicare; este bine a lua o
decizie bunã la momentul potrivit decît o decizie
foarte bunã, dar cu întîrziere;
• decizia sã fie integratã în ansamblul deciziilor,
coordonatã cu deciziile altor decidenþi cu care
coopereazã, cu decizii proprii luate anterior, ceea
ce permite realizarea principiului managerial al
unitãþii de decizie ºi acþiune prin integrarea pe
orizontalã ºi verticalã cu alþi decidenþi din
ambianþa profesionalã;
• decizia sã fie eficientã, pentru a obþine un efect
cît mai mare cu un efort redus;
• decizia sã fie completã, adicã sã cuprindã toate
elementele necesare înþelegerii ºi aplicãrii ei
(obiectivul, modalitatea de a acþiona, termenele
aplicate, responsabilitatea aplicãrii etc.)
[12, p. 125].
În managementul actual, decizia este consideratã
funcþia principalã a procesului de conducere ºi un act
de armonizare a obiectivelor cu resursele, fiind motorul
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managementului, nervul lui vital, susþine E. Joiþa,
[8, p. 55]. Autoarea menþioneazã, în aceastã ordine de
idei, cã decizia exprimã conceptualizarea unei opþiuni de
rezolvare a obiectivelor ºi de direcþionare conºtientã a
activitãþii; exprimã un proces de schimbare a realitãþii;
hotãrãºte linia strategicã de rezolvare ºi valorificã
informaþiile eficiente; antreneazã factorul psihosocial
(relaþii, stãri, opinii, valori) în rezolvarea situaþiilor
conturate. Decizia, afirmã E. Joiþa, este, de fapt, rezolvarea
unei situaþii problematice [Ibidem, p. 55]. Iar în opinia
lui I. Moraru, decizia este o activitate mentalã, cît ºi un
rezultat al ei, complexã ºi procesualã, care constã în
recepþionarea informaþiei, prelucrarea ei, stabilirea
alternativelor posibile, prospectarea consecinþelor
fiecãreia dintre ele, alegerea alternativei optime ºi fixarea
mijloacelor ºi procedeelor de a o finaliza în conformitate
cu scopul urmãrit.
V. Cojocaru, abordînd problema schimbãrilor în
educaþie, menþioneazã cã sporirea numãrului de probleme
condiþionate de aceste schimbãri complicã procesul de
luare a deciziilor. În prezent se lucreazã sub influenþa unor
noi factori strategici (instabilitate, limitarea de resurse,
neomogenitate) ºi, ca urmare, experienþa trecutului nu
satisface prezicerea viitorului [5, p. 97]. Se impune, astfel,
conducerea în baza unor decizii de urgenþã, raportate la
situaþii imprevizibile, mereu în schimbare, aplicarea unor
soluþii compatibile cu noile cerinþe, soluþii descoperite,
testate ºi adaptate la schimbare. Decizia, în opinia
cercetãtorului, este funcþia principalã a procesului de
conducere, deoarece, fiind un proces de armonizare a
obiectivelor cu resursele, devine punctul nodal al
managementului, exprimînd esenþa conducerii, produsul
cel mai reprezentativ al acestei activitãþi [Ibidem, p. 97].
Prin decizie, mai precizeazã cercetãtorul, se înþelege
conceptualizarea unei opþiuni, fie sub forma unei imagini
mentale, fie a unui model explicit, iar menirea deciziei
constã în direcþionarea conºtientã spre rezultatele finale.
Decizia stabileºte conexiuni cu un ºir de entitãþi, formula
fiind urmãtoarea: D= f (Fc, Fn, Fu, m, r), unde Fc indicã
factori cunoscuþi, Fn  factori necunoscuþi, care nu pot
fi influenþaþi, Fu  factorul uman, M  motivarea, R 
responsabilitatea faþã de consecinþele deciziei. Valoarea
factorului uman conexatã cu cea de mediu presupune
urmãtoarea expresie: U= f (C, Q), în care C presupune
cunoºtinþele, experienþa profesionalã ºi experienþa
decidentului, iar Q  capacitatea de adaptare la
transformãrile permanente. Abilitatea de a lua decizii
eficiente este importantã pentru orice conducãtor, relevã
V. Cojocaru [Ibidem, p. 99]. Noi putem afirma cã luarea
unei decizii eficiente este importantã pentru orice cadru
didactic, în general, ºi pentru dezvoltarea sa profesionalã,
în special. Dupã A. Tabachiu, deciziunea este actul
esenþial al activitãþii profesionale, reprezentînd un mijloc
prin care se trece la acþiune [11, p. 120]. Pot fi bine
fundamentate prevederile, poate fi bine aleasã linia de

urmat, dar dacã se întîrzie cu luarea unor decizii clare ºi
mobilizatoare, acþiunea poate fi stopatã. Se mai precizeazã
cã decizia poate fi eficientã numai în relaþia decidendexecutant.
Marea majoritate a informaþiilor care circulã pe
verticalã, de sus în jos, susþine I. Alecu, sînt decizii, iar
informaþiile care circulã invers, de jos în sus, privesc
realizãrile sarcinilor la diferite niveluri ierarhice [1, p. 247].
Decizia, în opinia cercetãtorului, reprezintã o linie de
acþiune selectatã dintr-o mulþime de posibilitãþi pentru
îndeplinirea anumitor obiective ºi este un proces raþional
de alegere a unei linii de acþiune în scopul de a ajunge la
un anumit rezultat. Plus la aceasta, sînt reliefate condiþiile
de luare a unei decizii: (a) existenþa obligatorie a
oportunitãþii de alegere din cel puþin douã alternative,
deoarece oricît de simplã pare o problemã la prima vedere,
soluþiile posibile sînt foarte numeroase ºi se creeazã un
adevãrat arbore de decizie; (b) existenþa unui proces
raþional, conºtient în alegerea soluþiei sau deciziei, fapt
care indicã existenþa unei opþiuni în baza regulilor de
logicã; (c) definirea obiectivului ce urmeazã a fi atins,
dacã nu existã un obiectiv final, atunci luarea deciziei nu
este posibilã, deoarece nu ar avea sens.
În felul acesta, elementele componente ale adoptãrii
deciziei sînt urmãtoarele: decidentul sau factorul de
decizie, cel care ia decizia; obiectivele urmãrite, rezultatul
care trebuie obþinut; mulþimea alternativelor, care
cuprinde mulþimea variantelor posibile de a acþiona
pentru atingerea obiectivelor stabilite; mulþimea
consecinþelor alternativelor se referã la rezultatele
fiecãrei alternative sau soluþii; utilitatea consecinþelor
indicã folosul pe care îl aduce fiecare consecinþã posibilã
[Ibidem, p. 250]. În aceeaºi ordine de idei, trebuie sã
menþionãm cã R.Tãnãsescu ºi echipa sa vãd un pic altfel
elementele componente ale deciziei: decidentul, care prin
voinþa sa declanºeazã acþiunea ºi prevede reacþiile; el are
o poziþie determinantã în cîmpul decizional, influenþînd
prin trãsãturile personalitãþii sale elaborarea, adoptarea
ºi aplicarea deciziei; în cadrul procesului decizional
asupra decidentului acþioneazã un numãr mare de factori
care condiþioneazã luarea deciziei: factori cognitivi, care
privesc nivelul de cunoºtinþe al decidentului, factori
psihosociologici, care vizeazã personalitatea, experienþa,
atitudinea, comportamentul, aspiraþiile decidentului;
obiectivul urmãrit, care trebuie bine delimitat ºi
dimensionat; modalitatea de acþiune ºi mijloacele
necesare; timpul, care vizeazã timpul de la adoptarea
deciziei la aplicare ºi timpul pentru colectarea informaþiilor
ºi elaborarea variantelor de decizii; persoanele
responsabile de aplicarea deciziei [12, p. 129].
În contextul analizat, A. Tabachiu ºi I. Moraru atrag
atenþia asupra faptului cã unii cercetãtori definesc decizia
ca fiind alegerea unei alternative din mai multe posibile.
Dar definirea deciziei numai ca alegere are un ºir de
insuficienþe: (a) nu surprinde procesualitatea
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fenomenului decizional; (b) lasã în umbrã complexitatea
deciziei; (c) nu cuprinde ºi alte elemente definitorii ale
deciziei, fiind deci incompletã [11, p. 214]. Din
perspectivã teleologicã, decizia presupune prezenþa
scopului, fiind dublu finalizatã: activitatea mentalã este
orientatã spre realizarea fenomenului decizional, iar
decizia luatã presupune o finalizare realã, o transpunere
în act. Prin urmare, deciziunea este o activitate mentalã,
cît ºi un rezultat al ei, complexã ºi procesualã, care constã
în recepþionarea informaþiei, prelucrarea ei, stabilirea
alternativelor posibile, prospectarea consecinþelor fiecãrei
alternative, alegerea alternativei optime ºi stabilirea
mijloacelor ºi procedeelor de a o finaliza, în conformitate
cu scopul urmãrit. Decizia este o acþiune potenþialã, o
anticipare mentalã a acþiunii. Sau, altfel zis, decizia este o
activitate mentalã care precede ºi configureazã acþiunea
realã. Succedînd deciziei, acþiunea este un fel de
desfãºurare cvasialgoritmicã a acesteia. Decizia, în
raport cu acþiunea, are valoare de program. Din
aceastã perspectivã, constatã cercetãtorii, se poate
spune cã deciziunea este programul mental al acþiunii sau
acþiunea este modalitatea de realizare a programului
decizional [Ibidem, p. 215].
E. Mihuleac formuleazã ideea cã definirea ºi
înþelegerea deciziei implicã luarea în considerare a douã
aspecte fundamentale: conceptualizarea unei opþiuni, fie
sub forma unei imagini mentale, fie a unui model explicit,
ºi faptul cã luarea deciziei implicã simplificarea realitãþii.
Esenþial pentru orice proces decizional este perceperea
modului în care a fost conceptualizatã acea situaþie
decizionalã. Decizia, ca act în care se includ acþiunea,
mijloacele ºi cãile de atingere a obiectivului, este rezultatul
unui proces marcat de discuþii contradictorii ºi, în multe
cazuri, de incertitudini [9, p. 331]. Prin decizie se stabileºte
nu numai scopul ºi obiectivele, ci ºi resursele, sub forma
mijloacelor pentru înfãptuirea practicã a scopului.
Menirea deciziei, prin urmare, cercetãtorul o vede în
direcþionarea conºtientã asiguratã material  spre
rezultate finalizate, reglarea, controlul, dar ºi previzionarea
acþiunilor, transformarea în acþiuni a cunoºtinþelor,
gîndurilor ºi aspiraþiilor [Ibidem, p. 338]. Valoarea
practicã a deciziunii constituie criteriul calitativ cel
mai relevant de evaluare a activitãþii manageriale ºi
profesionale. La fel ca în procesul cunoaºterii, care
porneºte de la practicã ºi se întoarce la practicã, decizia
se naºte din acþiunea concretã ºi revine la aceasta,
influenþînd-o sau corectînd-o, dacã este necesar, ºi
verificîndu-i justeþea în cadrul ei. Calitatea deciziei
depinde de pregãtirea, experienþa de viaþã, potenþialul
decizional înnãscut, condiþiile de muncã ºi de trai ºi de
timpul disponibil, iar elaborarea ºi adoptarea ei are la bazã,
cel mai adesea, experienþa, iniþiativa, inspiraþia factorului
decizional respectiv. Realizãrile fiecãrei persoane de-a
lungul vieþii, satisfacþiile pe care le obþine pe toate
planurile, contribuþia sa la realizarea obiectivelor

sistemelor în care este integratã depind de calitatea
deciziilor individuale ºi de gradul aplicãrii lor. Decizia
constituie modalitatea prin care fiecare persoanã îºi
stabileºte ceea ce are de fãcut în perioada urmãtoare, deci
este delimitatã de sfera de cuprindere a profesorului
decident. Aceastã decizie se referã nemijlocit la propria
sa activitate ºi a instituþiei sale. Trãsãturi ale deciziei
individuale sînt: un grad ridicat de diversificare, fapt
ce o face tot mai rãspînditã; se ia din iniþiativa
decidentului, fãrã a fi nevoie de un aviz ierarhic
superior, adesea are ca obiect activitatea curentã a
subsistemului respectiv [Ibidem, p. 349].
Trebuie sã mai precizãm cã, vorbind despre specificul
conducerii, ªt. Buzãrnescu formuleazã cîteva idei
relevante în aria problematicii deciziei. În primul rînd,
cercetãtorul afirmã cã puterea, autoritatea ºi conducerea
sînt variabilele indispensabile ale oricãrei ecuaþii
decizionale, la nivel macro- sau micropedagogic. În acest
sens, puterea reprezintã interes ºtiinþific în calitate de
model de comportament capabil sã influenþeze
schimbarea. Autoritatea prescrie orizontul de legitimare
al exercitãrii prerogativelor de status-rol admise la nivelul
unei structuri organizaþionale corect determinate.
Conducerea cumuleazã prerogativele utilizãrii flexibile a
puterii structurilor organizaþionale ºi a autoritãþii
persoanelor care cumuleazã rãspunderi cu amplitudine
pedagogicã, în funcþie de solicitãrile mediului ºi natura
sarcinii. Prin urmare, decizia, constatã cercetãtorul,
vizeazã oportunitatea alegerii unei anumite formule de
conducere în funcþie de exigenþele unei situaþii concret
determinate. Pentru a fi legitimã, aceasta trebuie sã
proceseze optim procentul de putere, autoritate ºi
conducere în condiþii de motivare a participãrii
performante [2, p. 173-174].
Decizia prin negociere presupune o cercetare în
cãutarea unei formule de acord, care, definitã în toatã legea,
permite negociatorilor sã intre în detaliile ei. Problema nu
constã în schimbarea concesiilor pînã la acordul final, ci
în determinarea, mai întîi, a cadrului lor, a formulei care
va funcþiona prin schimbãrile ºi concesiile viitoare ca o
referinþã. Negocierea permite un proces de definire
progresivã a unei formule de acord general [Ibidem, p. 88],
proceduri de comuniune, adaptate la situaþiile locale, pe
care dreptul legal n-ar putea sã le iniþieze; în acest fel
negocierea este eficientã, deoarece e mult mai aproape de
evenimentele productive. Ea constituie un mod de creare
a regulilor noi sau de adaptare a regulilor perimate ºi
inoperante. Regula negociatã capãtã mai multã forþã
executorie, datoritã reproductibilitãþii procedurilor ºi
supravegherii reciproce. Dacã în negociere ambele pãrþi
îºi acordã un drept de control asupra celeilalte ºi fiecare
vegheazã respectarea clauzelor negociate, atunci în decizia
unilateralã acest lucru nu se întîmplã.
E. Joiþa, în studiul consacrat activitãþii manageriale a
profesorului, indicã un ºir de tipuri de decizie în baza unor
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criterii de bazã: (a) dupã amploarea implicaþiilor asupra
activitãþii profesorului: strategice, orientate spre definirea
perspectivei, în prevederea activitãþilor fundamentale pe
o duratã medie; tactice, programate pe activitãþi definite,
pe perioade relative, pentru îndeplinirea deciziilor
strategice; operative, curente, pentru realizarea
obiectivelor concrete, a situaþiilor, sarcinilor etc.; (b) dupã
valoarea informaþiilor asupra claritãþii obiectivelor: certe,
cînd pot fi controlate ºi vizeazã atingerea sigurã a
obiectivului; de risc, cînd unele variabile sînt insuficient
cunoscute, este micºoratã probabilitatea îndeplinirii
obiectivelor; incerte, cînd estimãrile se modificã datoritã
intervenþiei unor date noi, puþin cunoscute; (c) dupã sfera
de cuprindere: individualã ºi de grup; (d) dupã frecvenþa
elaborãrii: periodice, prin planificare, proiectare; aleatorii,
întîmplãtoare, cu prilejul apariþiei unor situaþii
neprevãzute, de excepþie, unice, în legãturã cu unele
evenimente deosebite [8, p. 58].
S. Cristea, la rîndul sãu, vorbeºte despre urmãtoarele
decizii ale profesorului: decizii certe, posibile atunci cînd
corelaþia subiect-obiect are loc în condiþii de
disponibilitate ºi securitate psihicã deplinã; decizii
incerte, posibile atunci cînd corelaþia subiect-obiect are
loc în condiþii de nesiguranþã ºi chiar de insecuritate
psihicã; decizii oscilante, posibile atunci cînd corelaþia
subiect-obiect are loc în universuri aleatorii, care
întreþin chiar riscul de a atrage efecte contrare [3, p.191].
Cercetãtorul constatã cã deciziile care conferã lecþiei
calitate didacticã ºi stil educaþional sînt prin definiþie
managerialã decizii strategice, bazate pe realizarea
urmãtoarelor obiective metodologice: asigurarea
coerenþei interne a activitãþii prin corelarea funcþionalã a
deciziilor de conducere strategicã-tacticã-operativã,
coerenþã dependentã de capacitatea profesorului de a
realiza prioritar conducerea strategicã; asigurarea
conducerii prin obiective, consideratã funcþional
conducere inovatoare, care vizeazã eficienþa activitãþii
didactice într-un mediu aflat într-o continuã schimbare,
cu numeroase elemente imprevizibile; asigurarea
conducerii operaþionale ºi operative, fundamentatã pe
decizii certe, concrete, unice, previzibile; asigurarea
conducerii integrative, bazatã pe capacitatea ptofesorului
de a decide autonom prin raportarea deciziilor la condiþiile
specifice ale clasei de elevi ºi capacitatea sa de stabilizare
organizatoricã ºi de creativitate inovatoare; asigurarea
conducerii excepþionale sau prin excepþie, care reflectã
capacitatea profesorului de individualizare deplinã a
activitãþii didactice ºi de eliminare totalã a acþiunilor de
rutinã [Ibidem, p. 193].
În teoria conducerii se apreciazã cã circa 70-80% din
probleme pot fi avute în vedere înainte de producerea lor,
iar 20-30% pot fi rezolvate pe parcurs. Deciziile care preced
desfãºurarea unei activitãþi sînt decizii programate, iar cele
care se iau în timpul desfãºurãrii se numesc neprogramate
[14, p. 23]. Deciziile existã numai în prezent, afirmã

cercetãtoarea. Problema care se pune pentru profesor
cînd ia decizii, sã zicem, pe termen lung, nu vizeazã ce
anume trebuie sã facã mîine, dar ce trebuie sã facã azi ca
sã fie pregãtit pentru nesigurul mîine. Valoarea,
importanþa ºi semnificaþia deciziilor o constituie
obiectivele pedagogice, deoarece dupã proiectarea
obiectivelor procesul decizional are un caracter ciclic,
toate deciziile urmãtoare luîndu-se în raport cu opþiunile
exprimate prin obiective. Informaþiile proaspete, care
apar frecvent în domeniul profesional, pot susþine, afecta
sau infirma o decizie luatã mai înainte. Apariþia situaþiilor
decizionale de incertitudine ºi risc face necesarã
prelungirea procesului decizional. Deciziile pe care le ia
profesorul în timpul activitãþii sînt elaborate în spiritul ºi
în continuarea deciziilor adoptate înainte de activitate,
atitudinile fiind destul de nuanþate. Ca factor de decizie,
profesorul trebuie sã acþioneze nu ca un executant al
propriilor decizii, dar sã-ºi dezvolte capacitatea
decizionalã pentru a-ºi întãri rolul de conducãtor al
procesului de evoluþie profesionalã, a fi în stare sã
conºtientizeze datele mereu schimbate ale situaþiei de
evoluþie profesionalã, capabil de a-i surprinde caracterul
mereu problematic, de a întrevedea diferite alternative
posibile ºi de a-ºi asuma responsabilitatea luãrii deciziilor
în baza informaþiilor pe care le recepþioneazã chiar pe
parcursul activitãþii [Ibidem, p. 25].
Trebuie sã luãm în considerare ºi faptul cã U. ªchiopu
formuleazã principiul binaritãþii, în baza cãruia
funcþioneazã regula de decizie în sisteme deterministe,
principiul care reclamã totul sau nimic, adicã sistemul
alege totdeauna sau niciodatã, fãrã eroare posibilã, un
anumit rãspuns, corespunzãtor unei selecþii în sistemul
binar pentru un anumit semnal [10, p. 211]. În condiþiile
societãþii concurenþiale ºi ale mondializãrii concomitente
cu pãstrarea identitãþii naþionale, deciziile în educaþie se
cer a fi luate rapid, fiabil, pertinent, consistent, bazate pe
informaþii pe mãsurã, afirmã I. Ionescu [6, p. 129]. În þãrile
occidentale, teritorializarea politicii educaþiei este
contemporanã fenomenului general al descentralizãrii. În
acest caz, a descentraliza înseamnã a apropia decizia de
cei care sînt afectaþi de ea. A descentraliza înseamnã a
lua în seamã multiplicitatea actorilor educaþiei ºi nu se
reduce doar la distribuirea puterii mai multor decidenþi.
De exemplu, în baza unei anchete care a vizat ºi
disponibilitatea profesorilor în noi roluri, în noi structuri
de decizie, în legãturã cu descentralizarea, s-a constatat
cã 58% se pronunþã pentru creºterea puterii de decizie la
nivelul ºcolii. Este relevant, de asemenea, cã 72,8% din
cei investigaþi se pronunþã pentru promovare în funcþie
de eficienþa, calitatea muncii ºi vechime, ceea ce aratã cã
profesorii sînt conºtienþi de necesitatea efortului personal
de formare, de profesionalizare într-o societate
meritocraticã. În rezultat, s-a constatat cã majoritatea
competenþelor de decizie în educaþie se concentreazã la
vîrf, nivelul intermediar avînd rolul unei curele de
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transmisie, autonomia ºcolii ºi a profesorului fiind
minimã [Ibidem, p. 135]. Descentralizarea structurii
decizionale nu este un scop în sine, de dragul spargerii
autoritãþii în bucãþi mai mici de autoritate, susþine
cercetãtorul. Aceastã descentralizare este necesarã
pentru promovarea unui învãþãmînt modern, eficient, în
care nivelul central se concentreazã asupra pilotajului

strategic ºi cedeazã din competenþe autoritãþilor locale,
ºcolilor, profesorilor. Descentralizarea sau autonomia
ºcolilor ºi a profesorilor nu pot fi doar improvizate. În
condiþiile în care se produce democratizarea societãþii, se
afirmã ºi pluralitatea deciziilor ºi responsabilitãþilor, o
articulare ºi o alternanþã a deciziilor în raport cu educaþia.
Una dintre acþiunile posibile în acest sens poate fi
activitatea bazatã pe urmãtorul tabel de completare:

Tipul de decizie

Exemplul dat

1. Decizia strategicã vizeazã obiective fundamentale;
presupune o viziune de ansamblu cu orientãri de
perspectivã, indicã un proiect de lungã duratã
2. Decizia tacticã vizeazã obiective specifice;
se bazeazã pe un program concret, care indicã
consecutiv acþiunile, are o complexitate mai redusã,
se referã la perioade scurte de timp
3. Decizia curentã vizeazã obiective operaþionale;
se bazeazã pe o detaliere a rezolvãrii unor sarcini mai simple

Examinaþi explicarea diverselor tipuri de decizii ºi
notaþi, în spaþiul rezervat, cîte un exemplu cu raportare la
dezvoltarea dvs. profesionalã pentru fiecare tip de
deciziune.
În baza celor menþionate, putem constata urmãtoarele:
definirea deciziunii manageriale ca factor al dezvoltãrii
profesionale a cadrelor didactice trebuie sã se axeze pe
urmãtoarele coordonate specifice: (a) ca tip de decizie pe
specificul deciziei unilaterale ºi individuale; (b)
precizarea limitelor de competenþã decizionalã, stabilite
în baza fiºei postului; (c) dezvãluirea specificului
problemei decizionale.
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4. Decizia creditarã vizeazã obiective previzionale; se ia
fãrã a analiza alternativele posibile
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Implicaþii culturale în
formarea profesionalã iniþialã
Termeni-cheie: culturã profesionalã, culturã de specialitate, profesor de psihologie, culturã generalã, culturã
mixtã, educaþie, fenomen instructiv-educativ.
Any teachers contact with instructive phenomenon determines him/her to make his/her mark, responsive and
active in the same time, manifesting himself/herself expressively in the didactic activity style.
There are also given general and professional culture aspects in this context.
Looking at the teacher from the education mission point of view, and taking in consideration the upbringing
results which are determined by the social objective we can say that teachers knowledge are considered to be
components of his/her own culture only if it contributes to his/her own spiritual consummation. Especially if it
contributes to the moral and spiritual consummation of the person to whom the teachers culture is conveyed.
Orice contact al profesorului cu fenomenul instructiveducativ îl determinã sã se realizeze simultan, receptiv ºi
activ, manifestîndu-se expresiv, în stilul activitãþii didactice. În contextul acesta se prefigureazã ºi dimensiunile
culturii generale ºi profesionale.
Spre deosebire de cultura generalã, cultura profesionalã a cadrului didactic include în sfera sa o culturã de specialitate, raportatã la un anumit domeniu din naturã sau
societate, o culturã psihologicã, pedagogicã ºi metodologicã ºi o culturã politico-ideologicã, ce alcãtuiesc
împreunã un tot unitar, constituind condiþia indispensabilã
a unei eficienþe certe pentru activitatea lui cotidianã.
Cultura profesionalã cuprinde sistemul de cunoºtinþe,
priceperi, deprinderi, capacitãþi ºi atitudini necesare
pentru exercitarea unei profesiuni sau a unui grup de
profesiuni înrudite. Ea asigurã condiþiile obligatorii
integrãrii în societate prin intermediul profesiunii. Altfel
spus, profesiunea devine un mijloc al socializãrii umane,
oferind condiþii prielnice pentru afirmarea tonalitãþii [1].
Cultura profesionalã se constituie pe fondul culturii
generale, prin specializarea ºi adaptarea componentelor
acesteia la specificul unei profesiuni, concomitent cu
transmiterea unor cunoºtinþe de specialitate ºi formarea
unor priceperi, deprinderi ºi capacitãþi adecvate. Cultura
profesionalã nu poate fi ceva supraadãugat la ceea ce
s-a asimilat ºi format pînã în acel moment. În al doilea rînd,
logica formãrii culturii profesionale impune evitarea
tendinþei de concentrare exclusivã asupra unei
specializãri înguste [2].
Privind cadrul didactic prin prisma misiunii
învãþãmîntului, a finalitãþilor educaþiei determinate de
cerinþele sociale obiective, am putea spune cã
cunoºtinþele pe care le posedã reprezintã elemente ale
culturii sale numai dacã ºi în mãsura în care ele contribuie
la propria desãvîrºire etic-spiritualã, dar, mai ales, a
persoanei asupra cãreia cadrul didactic trebuie sã îºi
operaþionalizeze cultura, transmiþînd-o.
Independent de cantitatea, calitatea, varietatea ºi
profunzimea ei, cultura profesorului se manifestã ca
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acþiune operaþionalã asupra individului pentru atingerea
scopurilor propuse, contribuind la formarea lui. Or,
valoarea culturii, în aceastã situaþie, este vãditã tocmai
de modul în care educaþia foloseºte cultura, este datã
tocmai de mãsura în care cultura devine operaþionalã sau,
ducînd analiza pînã la limitele ei, valoarea culturii
profesorului este datã de mãsura în care cultura ºi
educaþia tind sã îºi dezvãluie, în dinamica lor, identitatea
de fond. Putem afirma deci cã mãsura valorii culturii este
operaþionalizarea ei [3]. Cultura profesionalã a cadrului
didactic este de o complexitate aparte, determinatã de
funcþiile ce decurg din statutul sãu în societatea noastrã:
a) funcþia de specialist într-un anumit domeniu
datoritã cãrui fapt el asigurã elevilor un sistem de
cunoºtinþe fundamentale, deprinderi ºi priceperi,
care sã le permitã cunoaºterea domeniului
respectiv (din punct de vedere teoretic ºi practic,
aplicativ) . Aceastã funcþie necesitã de la profesor
o culturã de specialitate temeinicã realizatã parþial
în învãþãmîntul superior ºi completatã ulterior prin
diferite forme de perfecþionare;
b) funcþia de educator, de modelator al personalitãþii
tinerei generaþii, poate fi îndeplinitã corespunzãtor
de profesor numai posedînd o profundã pregãtire
metodologicã. Aceasta permite profesorului sã
acþioneze în direcþia realizãrii obiectivelor pe care
ºi le propune, reuºind sã cunoascã obiectul
muncii sale, sã ºtie cît, cum sã ofere ºi ce sã
pretindã celor pe care îi formeazã ºi pentru care
trebuie sã constituie un model de urmat, prin tot
ceea ce face ºi este. Ca ºi cultura de specialitate,
cultura psihologicã, pedagogicã ºi metodologicã
trebuie îmbogãþitã permanent prin forme de
perfecþionare organizatã, dar, mai ales, prin
autoperfecþionare (studiu individual ºi cercetare),
considerînd cã ceea ce se realizeazã în facultate
în respectiva direcþie reprezintã doar premisele
unei adevãrate culturi viitoare;
c) funcþia de mediator ºi copartener, pentru a stabili

relaþii de cooperare, a cãrei exercitare depãºeºte
limitele instituþiei de învãþãmînt, extinzîndu-se
asupra pãrinþilor, organismelor de stat, massmedia etc. Pentru a fi un bun mediator, profesorul
trebuie sã posede o culturã temeinicã, constituitã
din cunoºtinþe din diverse domenii.
Din cele expuse reiese cã în mod principial cultura
generalã ºi cultura profesionalã relaþioneazã între ele ºi
au multe puncte comune. O culturã profesionalã nu poate
fi formatã dacã nu are la bazã o culturã generalã adecvatã.
În rîndurile ce urmeazã vom încerca sã argumentãm acest
fenomen. Cultura generalã reprezintã cultura
fundamentalã necesarã fiecãrui om, pentru realizarea sa
individualã ºi socialã. Ca noþiune pedagogicã de maximã
generalitate (concept fundamental), ea acoperã toate
laturile educaþiei (intelectualã, moralã, profesionalã,
esteticã, fizicã, ecologicã, juridicã, religioasã, sanitarã etc.)
ºi toate nivelurile sistemului de învãþãmînt (primar,
gimnazial, liceal, secundar, superior). Cultura de
specialitate propune un ansamblu de competenþe,
priceperi ºi deprinderi necesare stãpînirii teoretice ºi
practice a unei anumite profesii. Ea presupune ponderea
prealabilã a unei culturi generale, dar ºi o aprofundare a
acesteia în anumite domenii ale cunoaºterii ºtiinþifice,
umaniste, economice, tehnologice etc. Metodologia
reformei aprofundeazã analiza celor douã concepte ºi a
relaþiilor dintre ele. Ca noþiune pedagogicã fundamentalã,
cultura poate fi proiectatã transversal la trei niveluri de
reprezentare:
a) ca suport al dezvoltãrii integrale a personalitãþii,
respectiv a capacitãþilor individuale, a creativitãþii
ºi autonomiei;
b) ca ansamblu al pregãtirii funcþionale, realizatã
printr-un conþinut determinat care poate fi atins
prin aprofundarea unui domeniu al ºtiinþei;
c) ca temelie a pregãtirii specializate, necesarã
pentru dobîndirea unui anumit numãr de calificãri
alese potrivit funcþiilor sociale pe care ºi le asumã
orice individ (funcþii familiale, profesionale,
civice), pe fondul trunchiului comun [4].
Astfel, putem conchide cã, în sensul enunþat, cultura
generalã nu este opusã, ci complementarã celei
profesionale. Aceasta ne permite sã confirmãm cã
formarea profesionalã se poate produce doar pe baza unei
culturi generale bine constituitã ºi însuºitã. Unitatea
dintre specialitate ºi culturã generalã are loc într-un
proces complex de factori: motivaþie, opþiuni, temeiuri ce
determinã alegerea profesiei ºi idealul de viaþã spre care
tinde persoana respectivã. Necesitatea unei sau altei
culturi profesionale depinde de specificul domeniului
practicat. Un foarte bun specialist deci este cel ce
încorporeazã cultura generalã ca pe ceva firesc, o valorificã în profesiunea sa, ea devenind normã principalã a
comportamentului sãu cultural. Omul cult este acel care
îmbinã în sine cultura intelectualã cu cea afectivã ºi care

se afirmã în societate ca o personalitate multilateralã cu
numeroase valenþe umane [5].
Cultura generalã nu poate fi conceputã în afara
finalitãþii ei, care este cultura profesionalã, dupã cum
aceasta din urmã nu prezintã un simplu adaos al celei
dintîi, fiindcã un om cu o solidã culturã generalã este
mult mai mobil, mai elastic, mai adaptabil, mai accesibil
unei continuãri de calificare [6]. Specializarea în absenþa
unei culturi generale devine inoperantã ºi refractarã
procesului de formare ºi perfecþionare, tot aºa cum cultura
generalã fãrã cea profesionalã face anevoios procesul
integrãrii sociale a omului.
Dacã raportãm noþiunea de culturã la studentul
psiholog, atunci acesta nu poate fi conceput izolat, ci
încadrat în societate. Privit ca individ, despre el se zice
cã este erudit, educat: cultura lui cuprinde atîtea domenii
principale, cîte cercuri sau sfere de activitate practicã el.
Deosebim, din acest punct de vedere, trei domenii
principale:
a) felul cum este organizatã viaþa lui sub raport
material ºi ambianþa în care trãieºte;
b) dezvoltarea la care a ajuns viaþa lui internã, spiritualã;
c) înseºi formele vieþii sociale.
Din conþinutul primului domeniu se dezvoltã cultura
exterioarã; din cel de al doilea  cea interioarã ºi din cel
de al treilea  cea mixtã, adicã aceea în care spiritul ºi
corpul se interpãtrund.
Cultura exterioarã vizeazã felul în care studenþii fac
faþã nevoilor fizice: cum se hrãnesc, se îmbracã, mediul
ambiant, adicã obiceiurile ºi regulile de viaþã.
Cultura vestimentarã þine de bunul gust, susþine
V. Mândâcanu, ºi constã în alegerea vestimentaþiei care
îi stã mai bine omului, nu neapãrat a celei care este la modã
[7]; îmbrãcãmintea, coafura este cartea de vizitã a omului.
Þinuta ºi expresivitatea sînt strîns legate de starea
psihicã a omului, de regimul de relaxare ºi încordare a
muºchilor corpului, de dispoziþia de lucru, de cultura
exterioarã.
Cultura comunicãrii, sub aspect pedagogic, se
bazeazã pe relaþiile dintre profesor ºi student, învãþãtor
ºi elev. Este izvor de informaþie, de cunoaºtere a altei
persoane ºi factor de interacþiune umanã [8, 9]. În acest
sens, comunicarea se realizeazã prin cuvînt, gest, mimicã,
pantomimã. Aceste atribute þin atît de cultura exterioarã,
cît ºi de cea interioarã ºi constituie mijloacele principale
în profesia de învãþãtor.
Cultura comportãrii include manierele elevate, de
graþie ºi destindere, de transmitere a gîndurilor,
sentimentelor ºi emoþiilor prin acþiuni fizice [10]. Normele
comportãrii civilizate sînt legate de manierele frumoase,
þinutã, gest ºi mimicã exterioarã acceptabile.
Cultura interioarã se raporteazã la gradul de
dezvoltare a forþei productive ºi la direcþia forþelor intelectuale, la procesul de cunoaºtere, la calitãþile afective
ºi voluþionale ale omului.
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Cultura intelectualã constã în gradul de cunoaºtere a adevãrului, grad determinat de nivelul la care se aflã ºtiinþa
ºi propagarea cunoºtinþelor generale.
Cultura esteticã (a sentimentelor, a sufletului, a inimii) se conþine în gradul de receptivitate pentru frumos, nobil, sublim.
Lipsa de receptivitate pentru bucurie se rãsfrînge asupra culturii, manifestîndu-se prin brutalitate, cruzime, indiferenþã etc.
Cultura moralã (a voinþei) constã în orientarea voinþei cãtre ce este bun ºi moral ºi în forþa de a realiza. Cultura
moralã este consideratã supremã datoritã faptului cã mãsura culturii unei personalitãþi ne-o dã, în primul rînd, moralitatea
lui, ce încheie setul de culturi (Figura 1).
Figura 1. Aria principiului cultural al educaþiei
Studentul
psiholog

Cultura mixtã

Cultura
vestimentarã

Cultura
comunicãrii

Cultura
comportãrii

Cultura
exterioarã

Educaþia conform culturii cuprinde toate aspectele
culturii, privitã în ansamblu. Tineretul unui popor trebuie
educat în conformitate cu treapta de culturã la care s-a
ridicat în orice aspect poporul respectiv, în latura
interioarã, exterioarã ºi socialã [11].
Actualmente, cerinþele pe care principiul educaþiei
conform culturii le formuleazã faþã de profesori au sporit,
deoarece cultura prezentului s-a ridicat în multe privinþe
pe o treaptã mai înaltã. Astfel, cultura exterioarã ºi cultura
interioarã se încadreazã în cultura generalã ºi în cea de
specialitate ºi pot fi amplificate prin studiul unor discipline
opþionale care coreleazã cu aptitudinile, interesele tinerilor
studioºi, cum ar fi Problematica lumii contemporane, Noile
educaþii, Cultura ºi etica profesionalã etc.
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Jocul didactic  metodã
interactivã de comunicare
oralã

Formarea competenþelor de comunicare oralã la elevi
în timpul lecþiei presupune existenþa unor instrumente
didactice adecvate. Conform opiniei lui André de Peretti,
alegerea metodelor ºi demersurilor relevã responsabilitatea
profesorului privind realizarea obiectivelor ºi achiziþionarea
de cunoºtinþe [5, p. 102]. Determinarea reuºitã a metodei
în raport cu obiectivul stabilit contribuie la atingerea
scopului fixat. Adevãraþii pedagogi au pledat întotdeauna
pentru metoda care conduce la rezultatele scontate pentru
ei ºi discipolii lor în funcþie de contingentul celor instruiþi.
În pedagogia actualã, se contureazã tendinþa de a practica
metode moderne, în vogã. Ele învioreazã viaþa clasei,
activitatea elevilor. Fireºte, în educaþie nu existã
modernitate fãrã tradiþie ºi cele mai eficace elemente ale
metodelor tradiþionale trebuie sã-ºi gãseascã locul ºi rolul
în lecþia contemporanã, oferindu-le impulsuri ºi conotaþii
ce rãspund imperativului timpului. O îmbinare reuºitã a
metodelor moderne cu cele tradiþionale, eclectica,
constituie o cale eficientã ce contribuie la dirijarea cu
iscusinþã a demersului didactic al lecþiei.
Una din metodele de comunicare oralã este jocul
didactic, venit din antichitatea greacã ºi romanã, foarte
actual ºi în ziua de azi, care constã în a plasa elevii într-o
situaþie ludicã cu caracter de instruire [1, p. 30],
antrenîndu-le inteligenþa, imaginaþia, creativitatea ºi
conducîndu-i implicit la dezvoltarea comunicãrii [8] 
obiectiv-cadru privind predarea-învãþarea limbilor strãine.
Jocul didactic reprezintã o activitate mentalã
dinamicã, desfãºuratã într-o atmosferã de distracþie, în
care  predominã acþiunea didacticã simulatã
[2, p. 210].
Prin intermediul jocului didactic, elevului i se redã
încrederea în propriile capacitãþi ºi i se dezvoltã
potenþialul creator.
Predilecþia pentru joc este înnãscutã la copil, profesorului

revenindu-i doar misiunea de a cultiva prin multiple cãi
aceastã facultate, îndrumîndu-l sã pãtrundã în subtilitãþile
vieþii reale ºi ajutîndu-l sã conºtientizeze adevãratele ei valori.
Considerãm oportunã concluzia savantului
D. Patraºcu: jocul didactic este un fel de activitate în
situaþiile orientate la reproducerea ºi însuºirea experienþei
sociale, în care se desfãºoarã ºi se determinã autoreglarea
comportamentului [3, p. 230].
Jocul didactic contribuie la stimularea activitãþii
personale, la îmbunãtãþirea relaþiilor dintre elevi, elevi ºi
profesori, la dezvoltarea curiozitãþii, la crearea unui anturaj
psihologic favorabil, la educarea simþului responsabilitãþii, disciplinei, corectitudinii, a unui comportament
adecvat normelor de conduitã.
Importanþa jocului didactic în procesul instructiveducativ a fost argumentatã de cercetãtori din diferite þãri:
J. Dewey, M. Montessori, O. Decroly, L. Vîgotsky,
V. Leontiev, S. Rubinstein, ª. Amonaºvili, S. Cristea,
T. Bãdicã, I. Drãgan, R. Popescu, S. Cemortan, Gh. Rudic,
A. Rotaru, I.Iachim, L. Granaci, D. Patraºcu etc. care au
arãtat caracterul lui activ, funcþiile, particularitãþile
metodice ºi diversele criterii de clasificare.
Conform opiniei lui S. Cristea, atestãm urmãtoarele
criterii pedagogice de grupare a jocurilor didactice:
1) dupã obiectivele prioritare (jocuri de stimulare a
cunoaºterii interactive, jocuri senzoriale, jocuri de
dezvoltare a limbajlui);
2) dupã conþinutul instruirii (jocuri literare, jocuri
lingvistice);
3) dupã forma de exprimare (jocuri simbolice, jocurighicitori, jocuri de cuvinte încruciºate);
4) dupã resursele folosite (jocuri-materiale, jocuri pe
bazã de întrebãri, jocuri pe bazã de fiºe individuale);
5) dupã regulile instituite (jocuri spontane, jocuri
protocolare);
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6) dupã competenþele psihologice stimulate (jocuri
de miºcare, jocuri de atenþie, jocuri de limbaj, jocuri
de imaginaþie, jocuri de creaþie) [2, p. 210].
Tipurile de jocuri menþionate prevãd acþiuni cu funcþii
reglatoare ce contribuie la favorizarea comunicãrii orale.
Nu mai puþin importantã în didactica predãrii-învãþãrii
limbilor moderne este problema clasificãrii formelor de
realizare a jocului didactic conform urmãtoarelor criterii:
 dupã numãrul elevilor/subiecþilor implicaþi (jocuri
individuale, jocuri colective, jocuri de grup);
 dupã modul de organizare/distribuirea subiecþilor/
elevilor (jocuri în perechi, jocuri în triade etc);
 dupã modul de conlucrare a subiecþilor/elevilor
implicaþi (joc de cooperare, joc de confruntare, joc
competiþional, joc-proiect (proiect ludic) etc.);
 dupã aºezarea spaþialã a subiecþilor/elevilor
implicaþi (joc în lanþ, joc în cerc, joc în triunghi etc.);
 dupã gradul de dinamicitate (jocuri în miºcare,
jocuri pe loc repaos etc.);
 dupã prezenþa elementului dramatic (joc simulativ,
joc de rol, joc imitativ, joc-înscenare etc.).
Jocurile didactice la o lecþie de limba francezã au drept
obiectiv perfecþionarea exprimãrii orale ce dezvoltã
auzul fonematic, precum ºi capacitatea de a percepe
frumuseþea, fineþea ºi muzicalitatea acestei limbi. Prin
intermediul respectivei metode punem accent pe
comunicarea verbalã, nonverbalã ºi paraverbalã ºi
formãm la elevi/subiecþi deprinderea de a formula
întrebãri ºi a da rãspunsuri desfãºurate, de a respecta
pauzele în vorbire, intonaþiile ºi ritmul vocii.
Astfel, elevul comunicã, trãieºte ºi conºtientizeazã
diferite stãri emoþionale,  îºi formeazã deprinderi ce îl
ajutã sã se includã în activitatea colectivã ºi îi dezvoltã
capacitatea de a comunica [3, p. 237].
Jocul didactic, exerciþiile de simulare genereazã
situaþii comunicative care, conform cercetãtoarei Angela
Solcan [7, p. 67], conþin 4 etape distincte:
1) crearea situaþiei;
2) înþelegerea situaþiei;
3) introducerea construcþiei-cheie;
4) fixarea unei noi construcþii prin dramatizare (jocul
de rol).
Situaþia comunicativã creatã prin intermediul activitãþilor
ludice, simulative, permite elevilor sã participe activ la o
comunicare realã. Experienþa pedagogicã aratã cã în cadrul
acesteia subiecþii converseazã degajat, devin independenþi
ºi responsabili de propria prestaþie, percep situaþia ºi din
perspectiva celuilalt, beneficiazã de libertatea de a lua decizii.
Ei comunicã interactiv, respectînd coerenþa ºi coeziunea
discursivã în deplinã conformitate cu situaþiile concrete de
comunicare, fac schimb de informaþii, or, o informaþie dirijatã
în mod intenþionat devine un mesaj [4, p. 7].
În ultimii ani am constatat valoarea practicã a joculuiproiect, numit ºi proiect ludic sau proiect-joc de rol, care
are aceeaºi structurã ca ºi proiectul, metodã ce angajeazã

elevii în construirea învãþãrii, manifestînd independenþã
ºi responsabilitate faþã de produsul realizat. În proiectul
ludic acest produs ar putea fi:
• o piesã de teatru pusã în scenã de cãtre elevii înºiºi
în baza unei opere studiate;
• imitarea unei lecþii organizate de un profesor autoritar/
democrat, de un profesor loial/mai puþin loial etc.;
• simularea funcþiilor exercitate de administratori ai
unei ºcoli a viitorului.
Cercetãtoarea E. Polat susþine cã, spre deosebire de
proiect, în proiectul ludic elevii îºi asumã anumite roluri,
dictate de caracterul ºi specificul problemei abordate.
Acestea pot fi personaje din viaþa realã, precum ºi
personaje literare sau eroi inventaþi. Jocul de rol în astfel
de proiecte are o valoare primordialã [6, p. 7].
Pedagogia modernã recunoaºte jocul didactic drept
un element ameliorativ ºi afectiv puternic al lecþiei, utilizat
la orice etapã a ei, realizînd obiectivele educaþionale
propuse la nivel de cunoaºtere, de aplicare ºi de integrare.
Vom analiza în continuare cîteva jocuri didactice în
contextul concret al unei lecþii de limba francezã, avînd la
bazã urmãtoarele repere:
• denumirea jocului;
• obiectivele;
• tema;
• forma de activitate;
• prezentare succintã;
• secvenþe din joc.
Jocul: A tour de rôle
Obiective:
1) sã dezvolte aptitudinile de comunicare oralã la elevi;
2) sã formeze deprinderi de a formula întrebãri
concise ºi coerente.
Tema: Le cinéma
Forma de activitate: în perechi
Prezentare succintã: În baza textului studiat sau a
secvenþei de film vizionate, la etapa de fixare a cunoºtinþelor
elevilor li se propune sã punã întrebãri, þinînd cont de
consecutivitatea ideilor, coerenþa ºi corectitudinea exprimãrii.
Secvenþe din joc:
E1: Marie, dis-moi, s il te plaît, où et quand a eu lieu
la première séance publique du cinéma?
E2 Marie : La première séance publique du cinéma a
eu lieu à Paris le 28 décembre.
1895. Hélène, sais tu combien de spectateurs y ont
assisté ?
E3 Hélène: Oui, bien sûr. A cette séance nont participé
que 33 spectateurs, mais les parisiens immédiatement ont
adopté linvention du siècle.
Pourrais-tu me dire, Serge, qui ont été les héros de
cette invention?
E4 Serge: Ce sont les frères Lumière...
Acest joc didactic, desfãºurat într-o formã interactivã,
de lucru în perechi, îi ajutã pe elevi sã-ºi aprofundeze
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Jocul Boule de neige
Obiective:
1) sã dezvolte comunicarea oralã ºi scrisã;
2) sã dezvolte creativitatea;
3) sã formeze abilitãþi de a compune enunþuri desfãºurate ºi de a le integra în situaþii de comunicare.
Tema: Le subjonctif
Forma de activitate: în lanþ, în grup
Prezentare succintã: Dupã prelucrarea materialului
gramatical la tema Le subjonctif, elevilor li se dã drept
exemplu sintagma Il est nécessaire, propunîndu-li-se
sã o dezvolte într-o frazã desfãºuratã, fiecare adãugînd
cîte un cuvînt ºi repetîndu-l pe cel emis de elevul precedent. Este foarte important ca elevii sã cunoascã normele
de utilizare corectã a verbelor la modul subjonctiv. Avînd
ca reper enunþul formulat, elevii creeazã situaþii comunicative lucrînd în grupuri de 4-5 persoane.
Secvenþe:
E1: Il est nécessaire
E2 : Il est nécessaire que japprenne
E3: Il est nécessaire que japprenne très bien
E4: Il est nécessaire que japprenne très bien pour que
je puisse réussir.
Enunþul final posibil: Il est nécessaire que japprenne
très bien pendant lannée pour que je puisse réussir à
lexamen de baccalauréat.
Elevii scriu enunþul pe poster ºi discutã în baza
diferitelor situaþii comunicative propuse de profesor.
Conform aceluiaºi model, elevilor, încadraþi în grupuri a
cîte 4 persoane, li se propune sã compunã versuri cu tematici
studiate conform programei de învãþãmînt, utilizînd
subjonctivul. Prezentãm cîteva variante elaborate de elevi:
Tema: Les études
I grup
I elev: Pour quon puisse étudier aisément
II elev: Il est nécessaire quon travaille
assidûment
III elev: Il est important que nous sachions
beaucoup
IV elev: Afin quon réussisse toujours et
partout.
Tema: La famille
II grup
I elev: Il faut quon honore notre père et
notre mère
II elev: Pour que nos jours se prolongent
sur terre.
III elev: Que la famille soit toujours bénie
IV elev: Toi, mon paradis infini.
III grup .....................................................
Jocul: Les quatre coins
Obiective: Dezvoltarea comunicãrii orale ºi scrise.
Tema: La jeunesse

Forma de activitate: în grup
Prezentare succintã: Împãrþim clasa în grupuri a cîte
4 persoane, fiecãruia propunîndu-i-se cîte un poster pe
care este notatã întrebarea-problemã: La jeunesse nest
pas un âge charmant, en es-tu dacord?. Fiecare elev al
grupului rãspunde la întrebare, înscriind rãspunsul în colþul
mai apropiat. Ulterior, elevii citesc pe rînd mesajul creat ºi
timp de 4-5 min. polemizeazã în baza situaþiei-problemã.
Secvenþe:
E1: Je ne suis pas tout à fait daccord avec cette
affirmation, car la jeunesse est la plus belle période de la vie.
E2: Je suis daccord, car cest la période quand on
veut saffirmer, mais toutes les tribunes sont occupées.
E3: Jaccèpte cette idée; il est vrai que la jeunesse est
un passage dangereux de la vie quand les jeunes
souffrent, quand ils doivent faire le choix de la carrière.
E4: Je ne trouve pas correcte cette affirmation, je suis
jeune, jaime la vie, les distractions et cet âge pour moi
est merveilleux.
Cele expuse reprezintã doar o iniþiere în activitatea
pedagogica cotidianã, dar care, sperãm, sã contribuie la
dirijarea cu mãiestrie de cãtre profesor a procesului
instructiv-educativ, el, profesorul, manevrînd cu iscusinþã
pîrghiile ce alungã monotonia din cadrul lecþiilor.
În practica educaþionalã profesorii de limba francezã
pot folosi o multitudine de jocuri didactice (la table ronde,
jeu-test, la conférence scientifique, les cartons de jeu de
rôle etc.), ce presupun extinderea ºi diversificarea
activitãþii, fapt ce contribuie la dezvoltarea abilitãþilor de
comunicare oralã ale elevilor.
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cunoºtinþele la tema studiatã, sã adreseze întrebãri ºi sã
formuleze rãspunsuri.

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE

Educaþia pentru valori prin
intermediul povestirilor
unei atitudini corecte faþã de pãrinþi, iar în cea de-a treia
(Liana, leul ºi ºoricelul) se prezintã consecinþele
minciunii asupra propriei persoane ºi a celorlalþi.
FAPTELE NOASTRE ªI EFECTELE LOR

Maria Eliza DULAMÃ
Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca

ROLUL POVESTIRILOR ÎN EDUCAÞIE

În prezent se constatã cã elevii citesc foarte puþin, cã
sînt atraºi de magia realitãþii ,,virtuale, pe care o percep
prin intermediul computerelor ºi a televiziunii ºi cã se
manifestã predominant ca ascultãtori ºi spectatori pasivi.
Pentru a creºte capacitatea copiilor de a asculta, de a vorbi,
de a scrie, de a gîndi analitic, de a raþiona în mod logic, de
a rezolva probleme, de a anticipa, de a-ºi imagina diferite
lucruri, de a face judecãþi de valoare etc., ei pot fi implicaþi
în situaþii de învãþare activizante cu ajutorul povestirilor ºi
poveºtilor. Fiecare povestire propusã pentru discuþie va fi
aleasã astfel încît prin ea sã se transmitã un mesaj profund
în plan spiritual ºi sã se asigure formarea unui sistem de
valori umane încã de la vîrste mici. Prin aceste texte copiii
analizeazã ºi comparã modele pozitive ºi modele negative,
învaþã sã integreze o acþiune ºi un comportament într-un
context reflexiv, evalueazã în mod critic situaþii, atitudini ºi
comportamente, conºtientizeazã cã fiecare acþiune
determinã un efect, îºi asumã anumite conduite ºi
responsabilitãþi. Povestirea devine un mediu de învãþare
în care copiii acþioneazã, discutã, reflecteazã, îºi asumã
roluri, iar învãþarea devine activã, deoarece implicã un
scop, o acþiune ºi un rezultat.
Spre exemplificare au fost alese trei povestiri, fiecare
urmãrind un alt scop în plan spiritual. Prima povestire
(Cuiele de Simion Pop) vizeazã cultivarea unui
comportament binevoitor faþã de semeni, cea de-a doua
(Tatãl ºi cei zece feciori de Alexandru Mitru)  formarea
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Prin abordarea povestirii Cuiele de Simion Pop, s-a
preconizat atingerea urmãtoarelor obiective de cãtre elevi:
sã identifice greºeli proprii sau ale altor copii; sã enumere
pedepsele pe care le-au primit cînd au greºit; sã evalueze
greºelile dupã propriul sistem de valori; sã îºi manifeste
opinia faþã de trãirile copilului care a greºit; sã propunã o
soluþie din perspectiva pãrintelui în situaþia în care fiul
sãu greºeºte. Prin analizarea ºi interpretarea conþinutului,
s-a urmãrit ca elevii sã îºi dezvolte urmãtoarele capacitãþi:
de a compara fapte dupã un anumit criteriu; de a analiza
propriul comportament într-un mod cît mai obiectiv ºi pe
baza unui sistem de valori corect; de a compara propriul
comportament cu cel al copilului din povestire; de a
discerne între bine ºi rãu; de a formula argumente pentru
a susþine o opinie; de a rezolva o situaþie-problemã. Prin
interpretarea acestei povestiri, copiii ar trebui sã
conºtientizeze cã faptele noastre rele îi rãnesc pe ceilalþi
ºi cã faptele noastre bune nu pot îndrepta ºi compensa
în întregime rãul fãcut. Pentru implicarea activã a elevilor
s-au utilizat cîteva tehnici: Lanþul ideilor, Copacul
ideilor, Jurnalul dublu, Linia valorilor, Mai multe capete
la un loc. Cadrul de învãþare a fost construit dupã modelul
Evocare-Realizare a sensului-Reflecþie.
În etapa de evocare a cunoºtinþelor despre subiectul
care va fi abordat, pentru ca elevii sã stabileascã unele
conexiuni cu experienþa lor anterioarã, li s-a cerut sã
numeascã fiecare, pe rînd, cîte o greºealã dintre cele mai
frecvent comise de copii faþã de pãrinþii lor (Lanþul
ideilor, Dulamã, 2002, p. 54), iar profesorul le-a reprezentat
pe tablã (ºantaj, ton ridicat, încãpãþînare, obrãznicie,
revoltare, sfidare, minciunã etc.) într-un organizator grafic
(Copacul ideilor, Dulamã, 2002, p. 54).
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CUIELE, de Simion Pop
Omul avea un fecior rãu cum e fierea. Lenea curgea
de pe el, în timp ce cu uºorul trai era frate de cruce. Doar
de blestemãþii ºi de rele era bun. Tatãl sãu nu-l bãtu
aºa cum fãceau alþi pãrinþi. Bãtu cîte un cui în uºã de
fiecare boacãnã a neisprãvitului: cuiul ºi fapta de
ocarã. Timpul curse, uºa se umplu, deveni zid de cuie.
Nu aveai unde pune un deget ºi fiul omului se înfurie,
vorbind cãtre tatãl sãu:
 Nicãieri ca la noi. De ce ai bãtut cuie în uºã?
 Tu le-ai bãtut, zice tatãl.
 Eu?
 Da. N-ai fãcut tu rele, duium, cutare ºi cutare, nu
mai þin minte cîte, multe, fãrã numãr?
 Fãcut, recunoscu fiul.
 De fiecare faptã rea am înfipt cîte un cui. Priveºte,
ãsta eºti tu, vorbi tatãl, posomorîndu-se rãu.
 Nu-i supãrare, cuiele se pot scoate; eu voi fi acela,
promise fiul.
 Poate fãcînd tot atîtea fapte bune, spuse tatãl ºi
îºi vãzu de propriile griji.
Odrasla îºi luã rolul în serios, se fãcu alt om, de
nerecunoscut, încît fapta de laudã ºi actul de mãrinimie
deveniserã obiºnuinþã. Nu trecea zi sã nu ia cleºtele spre
a scoate un cui-douã din uºa fãrãdelegilor lui. Timpul
curse, uºa se goli ºi fiul elergã într-un suflet la tatãl sãu,
care albise pe cap, trãgea sã moarã. Spuse cãtre el,
strãlucind de bucurie:
 Vãzut-ai, tatã? Nu mai e nici un cui. Le-am scos
pe toate!
 Dar gãurile?
Dupã încheierea lecturii, profesorul a stabilit cine a
ales primul fragment ºi de ce, apoi al doilea fragment etc.
Pentru ca elevii sã construiascã sensul într-un mod cît
mai clar, profesorul le-a adresat mai multe întrebãri.
În etapa de reflecþie, elevii au format grupuri a cîte
patru, fiecare dintre ele urmînd sã discute ºi sã elaboreze

un rãspuns la întrebarea: Ce aþi face voi dacã aþi fi în locul
tatãlui? (Mai multe capete la un loc) (Kagan, 1992).
Ulterior, un delegat din fiecare grup a prezentat opinia
acestuia în faþa clasei.
Elevilor li s-a propus sã reflecteze dacã fiul este
conºtient de urmãrile greºelilor comise, chiar dacã în locul
fiecãrei fapte rele a fãcut o faptã bunã; sã îºi exprime în
mod fizic opinia faþã de aceastã dilemã ºi sã se aºeze pe
o linie a valorilor (Kagan, 1992). Sarcina de lucru a fost
urmãtoarea: Imaginaþi-vã o linie de la un capãt la altul al
clasei. Dacã apreciaþi cã acest copil este conºtient de
consecinþele greºelilor lui, aºezaþi-vã în ºir indian la
capãtul dinspre tablã, dacã apreciaþi cã nu conºtientizeazã
urmãrile faptelor sale, aºezaþi-vã la capãtul celãlalt, iar dacã
sînteþi indeciºi - aºezaþi-vã la mijlocul liniei. Dupã ce elevii
s-au aºezat în ºir indian, li s-a cerut sã formeze trei grupuri
în funcþie de opinia personalã, sã discute în fiecare grup
ºi sã facã o listã a argumentelor prin care îºi susþin pãrerea.
Dupã dezbateri, cîte un participant a prezentat poziþia
grupului sãu. Dacã îºi schimbã opinia, elevii pot trece
dintr-un grup în altul. Profesorul nu ºi-a expus atitudinea
ºi nu a dat dreptate nici unui grup, pentru a nu influenþa
elevii ºi pentru a-i determina sã îºi formeze prin discuþii o
opinie ºi sã o susþinã prin argumente.
RELAÞIA DINTRE COPII ªI PÃRINÞI

Abordarea povestirii Tatãl ºi cei zece feciori, de
Alexandru Mitru, a presupus realizarea de cãtre elevi a
urmãtoarelor obiective: sã identifice greºelile fãcute de
pãrinþi ºi de copiii lor; sã evalueze greºelile dupã propriul
sistem de valori; sã propunã o soluþie din perspectiva
pãrintelui în situaþia în care copilul sãu greºeºte; sã susþinã
o opinie prin argumente; sã contraargumenteze împotriva
unei opinii; sã anticipeze ce se va întîmpla într-o povestire
în funcþie de context ºi de personajele existente. S-a urmãrit
ca elevii sã îºi dezvolte urmãtoarele capacitãþi: de a formula
argumente în susþinerea unei opinii; de a formula
contraargumente; de a anticipa evenimentele; de a
identifica trãsãturile esenþiale, pozitive ºi negative ale unui
personaj; de a compara comportamentul propriu cu cel al
personajelor sau al altor persoane. Pentru implicarea
elevilor în activitate s-au utilizat tehnicile: Scrierea liberã,
Termeni cheie daþi în avans, Metoda predictivã, Reþeaua
discuþiilor, Turul galeriei, Harta personajelor.
În etapa de evocare, pentru ca elevii sã realizeze
conexiuni cu experienþa lor anterioarã, li s-a cerut sã
povesteascã în scris (Scriere liberã) (Elbow, 1987) o
situaþie în care i-a indignat comportamentul unui copil
faþã de pãrinþii sãi. Activitatea individualã de scriere a fost
urmatã de o activitate frontalã oralã în care cîþiva elevi au
relevat întîmplãrile la care s-au referit. Ulterior, elevii au
primit ca sarcinã de lucru sã scrie, timp de cinci minute, o
poveste sau povestire scurtã în care sã foloseascã
urmãtoarele cuvinte: tatã, copii, avere, greºealã, respect
(Termeni cheie daþi în avans) (Temple, 2001).
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De asemenea, copiii au fost solicitaþi sã îºi aminteascã
cum anume i-au pedepsit pãrinþii. Profesorul a scris pe
tablã lista pedepselor (Lista de idei), propunîndu-le sã
facã o judecatã de valoare pentru a alege pedepsele pe
care le acceptã. Fiecare elev a marcat în caiet cu semnul
+ pedepsele acceptate, apoi profesorul le-a marcat pe
tablã. Lista elaboratã de elevi cuprindea: statul în
genunchi, bãtaia, cearta, mustrarea, reproºul, ignorarea,
interzicerea vizionãrii emisiunilor TV etc. Ei acceptau sã
fie pedepsiþi prin ignorare, prin mustrare, prin interzicerea
temporarã a vizionãrii televizorului.
În etapa de construire a sensului, în paralel cu lecturarea
individualã a textului Cuiele, elevii au completat un Jurnal
dublu (Brown ºi al., 1984). Ei au împãrþit foaia caietului în
douã printr-o linie verticalã. În partea stîngã au scris un
fragment din text care i-a impresionat sau i-a surprins, iar în
partea dreaptã  cîte un comentariu despre fragmentul ales.
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În etapa de realizare a sensului, elevii au citit
povestirea Tatãl ºi cei zece feciori, de Alexandru Mitru,
dar numai pînã la primul semn (,,Bãiatul cel mare stãtea la
masã cu soaþa ºi cu copiii). Dupã lectura acestui
fragment ei au rãspuns la întrebãrile: Ce s-a întîmplat pînã
acum în povestire? Ce credeþi cã se va întîmpla în
povestire? Elevii au notat predicþiile în caiete, iar
profesorul  pe tablã (Metoda predictivã).
Ce s-a întîmplat?

Ce credeþi cã se va întîmpla?

Elevii au citit al doilea fragment (,,Se duse la feciorul
cel de-al doilea ºi-i cere un loc sã se odihneascã.), apoi
au rãspuns la întrebãrile: Ce s-a întîmplat în poveste? Care
dintre predicþiile voastre a fost mai aproape de ceea ce
s-a întîmplat în poveste? Elevii au subliniat în tabel
predicþia corectã. Ei au prezis ce se va întîmpla în
continuare ºi au scris în tabel predicþiile lor.
Elevii au citit al treilea fragment (,,Bãtrînul vãzu cã
vine sluga.) ºi au procedat ca în secvenþa anterioarã.
Dupã parcurgerea ultimului fragment, s-a discutat pe baza
lui, ghidaþi de întrebãrile profesorului: Vã place cum s-a
terminat povestea? De ce? Cine a greºit? De ce consideraþi
cã tatãl a greºit faþã de feciorii lui? De ce consideraþi cã
au greºit feciorii faþã de tatãl lor?
Elevii au elaborat o hartã a personajelor (Temple,
2001): au enumerat personajele (tatãl, fiul cel mare, al
doilea fiu, ceilalþi fii), au trasat între ele linii ºi au prezentat
caracteristicile fiecãruia, aºa cum l-au perceput ei, fãrã a
face trimitere la cuvintele autorului.
Tatãl
Fiul cel mare Fiul al doilea

Ceilalþi fii

În etapa de reflecþie, elevii au constituit o reþea a
discuþiilor (Alvermann, 1991). Sarcina de lucru a fost
formulatã astfel: Unii dintre voi considerã cã tatãl a greºit
împãrþind averea, iar alþii nu. Scrieþi întrebarea într-un
pãtrat, iar alãturi motivele pentru care susþineþi cã tatãl a
greºit sau nu a greºit împãrþind averea.
DA



Tatãl a greºit cînd
a împãrþit averea?

NU



Dupã formularea în mod individual a argumentelor în
caiet, elevii care cred cã tatãl a greºit au format un grup
în faþa tablei, cei care cred cã nu a greºit s-au grupat lîngã
fereastrã, iar indeciºii au discutat lîngã un dulap din clasã.
Fiecare grup a avut la dispoziþie cîteva minute pentru a
alege argumentele cele mai elocvente. Ulterior, membrii
grupului DA au adus cîte un argument, iar cei din grupul
NU au adus contraargumente, dupã care au expus pro-

priile argumente. Indeciºii au avut posibilitatea sã contraargumenteze ideile ambelor grupuri. În final, dacã ºi-au
schimbat poziþia, elevilor li s-a permis sã treacã în alt grup.
La sfîrºitul activitãþii, elevii au format grupuri de patru.
Fiecare grup a realizat un poster pe care a specificat ce ar
fi fãcut în locul tatãlui. Elevii au afiºat posterele în clasã
(Turul galeriei) (Kagan, 1992), au vizitat galeria, au
analizat soluþia propusã de fiecare grup ºi au scris opiniile
ºi întrebãrile lor pe marginea posterelor. Grupurile au
comparat opiniile lor cu cele ale altor grupuri ºi au discutat
comentariile fãcute de colegi.
TATÃL ªI CEI ZECE FECIORI,
de Alexandru Mitru
Vai de feciorul care îºi izgoneºte tatãl din pragul
casei sale, cã fapta lui nu poate fi iertatã.
A fost odatã un tatã care avea zece feciori. ªi aºa cum
se întîmplã cîteodatã, s-a apucat bãtrînul sã îºi împartã
toatã averea celor zece feciori. A împãrþit-o în pãrþi egale.
 O sã mãnînc la unul, o sã dorm la altul ... Cã sînt
copiii mei! gîndea bãtrînul.
Nu dupã mult timp, bãtrînul plecã spre casa fiului
cel mare.
 Voi sta la el la masã! îºi zice tatãl.
Dar buna prevedere îl fãcu pe bãtrîn sã îºi ia cu el
puþinã brînzã, pîine ºi vin.
Bãiatul cel mare stãtea la masã cu soþia ºi copiii.
Cînd vãzu pe fereastrã cã vine tatãl lui, începu sã
ascundã sub pat farfuriile ºi oalele cu mîncare.
 De ce sã îi mai dãm ºi lui? îi zise soþia. Nu îi avem
destul pe copiii noºtri pe care sã îi hrãnim?
Bãtrînul intrã în casã:
 Ei, ce mai faceþi? îi întrebã. Aþi mîncat?
 Am mîncat! îi rãspunse repede feciorul cel mare.
 Pãcat - spuse bãtrînul - vã adusesem ºi eu aici în
traistã niºte mîncare, sã mîncãm împreunã.
Cum auzi cã bãtrînul adusese mîncare, nora sãri pe
traistã sã vadã ce este în ea.
 Acum voi pleca, a spus bãtrînul. Mîncaþi voi singuri
ce am adus...
Bãtrînul vãzuse cum se înghesuiau pisicile ºi cîinii
pe sub pat ºi îºi dãdu seama cã bãiatul lui a ascuns
mîncarea acolo.
Plecã. Se duse la cel de-al doilea fecior ºi îi ceru un
loc unde sã doarmã.
Feciorul a început sã se plîngã cã are oaspeþi ºi cã
nu are loc în casã. Îl duse pe bãtrîn în grajd, îi dãdu o
pãturã zdrenþuitã ºi îi arãtã o grãmadã de fîn, zicîndu-i
sã se culce acolo.
Bãtrînul rupse pãtura în douã, ºi jumãtate i-o dãdu
feciorului înapoi.
 De ce ai rupt-o? întrebã bãiatul.
 Pentru cã jumãtate vreau sã o dai feciorilor tãi.
Ei sã o pãstreze ºi sã þi-o dea þie cînd vei fi bãtrîn ca
mine ºi cînd vei avea nevoie de un loc unde sã dormi! îi
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Feciorii au avut grijã de tatãl lor cum au putut ei mai
bine. Fiecare dorea sã îi arate cît de mult îl iubeºte. Cînd
a murit, bãtrînul a lãsat o scrisoare în care spunea unde
se aflã ulciorul. Feciorii au alergat sã dezgroape averea.
Mare le-a fost mirarea cînd în loc de bani au gãsit doar
pietricele! Alãturi au gãsit ºi un bilet de la bãtrîn, în care
tatãl le povestea prin ce a trecut atunci cînd a aflat cã
bãieþii lui nu îl iubesc pe el, ci doar banii lui.
Abia atunci au înþeles supãrarea ºi tristeþea din
inima celui ce le fusese tatã
CONSECINÞELE MINCIUNII

Prin abordarea povestirii Liana, leul ºi ºoricelul s-a vizat
atingerea urmãtoarelor obiective de cãtre elevi: sã identifice
greºelile fãcute de pãrinþi ºi de copiii lor; sã evalueze greºelile
dupã propriul sistem de valori; sã propunã o soluþie din
perspectiva pãrintelui în situaþia în care fiul sãu greºeºte;
sã argumenteze în susþinerea unei opinii; sã contraargumenteze împotriva unei opinii; sã anticipeze evenimentele
într-o povestire în funcþie de context ºi de personajele
existente. S-a urmãrit ca elevii sã îºi dezvolte urmãtoarele
capacitãþi: de a formula argumente pentru a susþine o opinie;
de a rezolva o situaþie-problemã; de a compara comportamentul unor personaje sau al unor persoane, de a compara
comportamentul propriu cu al unor personaje sau persoane.
Au fost aplicate tehnicile: Interviu în doi, Tabelul cauzãefect, Tabelul T, Tabel al acþiunilor alternative, Cvintetul.
În etapa de evocare, elevii au lucrat mai întîi în perechi.
Ei au expus cîte o experienþã personalã legatã de minciunã
ºi s-au intervievat reciproc asupra acesteia pentru a afla
mai multe detalii (Interviu în doi). Discuþia în perechi a
fost urmatã de o discuþie frontalã în care elevii au relatat
experienþa cea mai interesantã pe care au aflat-o.
În etapa de realizare a sensului, profesorul a citit
primul fragment din povestirea Liana, leul ºi ºoricelul
(,,Se scularã flãmînzi de la masã ) ºi a cerut elevilor sã
memoreze evenimentele. Pentru ca elevii sã conºtientizeze consecinþele afirmaþiilor Lianei, profesorul a adresat
cîteva întrebãri: Ce l-a determinat pe tatãl Lianei sã renunþe
la masã? Ce urmãri a avut afirmaþia Lianei precum cã sub
dulapul din bucãtãrie este un ºoricel? Pe baza
rãspunsurilor s-a completat în tabel.

Afirmaþiile Lianei
Urmãrile afirmaþiilor Lianei
,,Sub dulapul din bucãtãrie este un ºoricel. Consecinþa 1: ,,Nu mai putem mînca nimic.
Consecinþa 2: ,,Se scularã flãmînzi de la masã.
,,În pãdurea Bãneasa a scãpat un leu de la Consecinþa 1: ,,Nu mai putem merge.
grãdina zoologicã.
Consecinþa 2: ,,Azi vom sta acasã.
Consecinþa 3: ,,A început sã plîngã.
,, Mã doare stomacul.
Consecinþa 1: ,,Stai în pat.
Consecinþa 2: ,,Mama îþi va face repede un ceai de muºeþel, fãrã zahãr 
,,Nu mã mai doare stomacul!
Consecinþa 1: ,,Sã ne serveascã micul dejun.
,,Nu a scãpat nici un leu din cuºcã ºi nu
Consecinþa 2: ,,Liana a mîncat fãrã mofturi.
este nici un ºoricel în bucãtãrie.
Consecinþa 3: ,,A îmbrãcat rochiþa albastrã.
,,Îmi pare rãu cã am minþit.
Consecinþa 4: ,,A plecat cu tatãl ºi cu mama ei spre pãdurea Bãneasa.
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spuse cu mîhnire bãtrînul.
Feciorul nu a înþeles ce a vrut sã spunã tatãl lui.
L-a lãsat singur în grajd ºi a plecat sã se distreze cu
musafirii pe care îi avea în casã.
A doua zi, bãtrînul a pornit din nou la drum. A mers
pe la fiecare dintre feciorii sãi. ªi fiind acum sãrac, nici
unul dintre copii nu îl mai bãga în seamã. Unul nu avea
mîncare, altul nu avea loc în casã, ºi tot aºa ...
 Ei, iatã  îºi zise bãtrînul  eu singur am putut
avea grijã de zece feciori, dar zece feciori nu pot avea
grijã de un singur tatã. Dar lasã, cã îi voi face eu sã
înþeleagã cã au greºit!
De atunci, tatãl nu ºi-a mai vizitat nici unul dintre
copii.
Vãzînd cã tatãl lor nu mai vine pe la ei, feciorii au
crezut cã bãtrînul a murit. Bãieþii au plãtit un om sã se
ducã la casa tatãlui lor ºi sã vadã ce se întîmplã acolo.
Bãtrînul, vãzînd cã vine acel om, ºi-a dat seama cã
bãieþii lui au trimis pe cineva sã vadã ce se întîmplã cu
el. A umplut un ulcior cu pietricele, a început sã îl
zdrãngãne ºi sã vorbeascã singur:
 Dragii mei bãnuþi de aur, ce bine cã v-am pãstrat...
Voi nu veþi fi ai nimãnui, decît ai acelui fecior care mã
va iubi ºi mã va îngriji cel mai bine!
Omul plãtit a alergat imediat la feciori ºi le-a spus
cã tatãl lor mai are un ulcior plin cu bani de aur. El
vrea sã îl lase moºtenire aceluia dintre feciori care îl
va iubi ºi îl va îngriji mai bine.
Ei, copii, sã fi vãzut atunci cum alergau feciorii ºi
nurorile cu pruncii dupã ele la bãtrîn:
 Tãtucã ... Vino la mine!
 Ba la mine!
 Noi te iubim mai mult!
 Ba noi...
Pe toþi îi apucase dragostea de tatã. Au început sã
se certe care sã aibã grijã de bãtrîn, la care sã stea, la
care sã mãnînce.
 Bun! a rostit bãtrînul. Vãd eu cã mã iubiþi cu
toþii. Voi sta pe rînd la fiecare cîte o sãptãmînã. ªi voi
vedea eu cine mã iubeºte cu adevãrat. Ulciorul îl voi
îngropa într-un loc ºtiut numai de mine. ªi numai dupã
moartea mea veþi afla unde e.
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Profesorul a citit al doilea fragment (,,De necaz a început sã plîngã.) ºi a adresat întrebãrile: Ce a spus Liana cã
tatãl ei a renunþat din nou la planul iniþial? Ce urmãri a avut afirmaþia Lianei precum cã în un leu a scãpat de la grãdina
zoologicã ºi hoinãreºte prin pãdurea Bãneasa? Elevii ºi profesorul au completat tabelul.
Profesorul a citit urmãtorul fragment (,,Îþi va trece repede durerea de stomac...) ºi a adresat întrebãrile: Ce a spus
Liana cã tatãl ei a luat anumite mãsuri? Ce mãsuri a luat tatãl? Elevii ºi profesorul au completat tabelul.
Profesorul a citit ultimul fragment ºi a adresat întrebãrile: Ce a decis Liana? Ce adevãr a mãrturisit ea? Ce s-a
întîmplat cînd a spus adevãrul? Elevii ºi profesorul au completat tabelul cu noi informaþii.
În etapa de reflecþie, elevii au completat într-un Tabel T (Temple, 2001) motivele pentru care sînt de acord ºi motivele
pentru care nu sînt de acord cu modul în care a procedat Liana ºi cu modul în care a procedat tatãl.
DA, sînt de acord cu modul în care a procedat tatãl,
pentru cã:

NU sînt de acord cu modul în care a procedat tatãl,
pentru cã:

DA, sînt de acord cu modul în care a procedat Liana,
pentru cã:

NU sînt de acord cu modul în care a procedat Liana,
pentru cã:

Elevii au completat Tabelul acþiunilor alternative, precizînd cum ar fi fãcut ei în locul tatãlui sau al Lianei:
Cum aþi proceda dacã aþi fi în locul tatãlui ºi aþi
constata cã fiica dvs. minte?
1.
2.

Cum aþi proceda dacã aþi fi în locul Lianei ºi aþi constata
cã aþi greºit?
1.
2.

În încheiere, elevii au creat, timp de cinci minute, un Cvintet (Steele, Meredith, Temple, 1998) despre minciunã sau
despre Liana, respectînd regulile:
1. Primul vers este format dintr-un cuvînt (cuvîntul-cheie) care denumeºte subiectul descris.
2. Al doilea vers este format din douã cuvinte (adjective) care descriu subiectul.
3. Al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimã acþiuni (verbe, de obicei la gerunziu).
4. Al patrulea vers este format din patru cuvinte (o propoziþie) care exprimã sentimentele faþã de subiect.
5. Ultimul vers este format dintr-un cuvînt care exprimã esenþa subiectului.
Exemple de cvintete elaborate de profesori:
Minciuna, sfruntatã, gogonatã,
frizînd, falsificînd, exagerînd, nu are
picioare lungi. Efect. (Goran Vasile)

Liana, mincinoasã, micã, rîzînd,
plîngînd, suferind. Nu se supãrã
nicicînd, exagerînd. (N.O.L.)

Faptã urîtã, deplorabilã, gîndind,
sãvîrºind, disipînd, fãrã regrete ºi
ruºine. Minciuna. (Paºca Salvina)

Minciuna, dulce, amarã, acuzînd,
pedepsind, suferind. De ce era
necesarã fabulînd? (Pop Maria)

Liana, naivã, isteaþã, fabuleazã
dorind, crezînd cã poate pleca
imediat. Minciunica. (Olivia Florea)

Liana, alintatã, ,,nãzdrãvanã negînd,
sfidînd, minþind. Regretã cã-i þîfnoasã.
Mincinoasã! (Valeria Maria Ivaºcu)

Minciunica, ºmecherã, ghiduºã,
glumind, exagerînd, înflorind,
încearcã ieºiri din monotonie,
învãþînd. (Emilia Kadar)

Liana, mofturoasã, mincinoasã,
inventînd, înºelînd, suferind, îºi
distruge singurã bucuriile,
neîncredere.

Minciuna, ipocritã, laºã, denatureazã,
înºealã, distruge. E doar vacanþa
adevãrului. Falsã.

LIANA, LEUL ªI ªORICELUL
Rochiþa albastrã ºi pantofii roºii ai Lianei erau
pregãtiþi de mama ei pentru o plimbare cu tata. Liana
era bucuroasã cã va pleca la plimbare ºi va vedea
lucruri frumoase. Se aºezarã la micul dejun ºi ea
promisese cã va mînca fãrã mofturi, ca sã poatã pleca
mai repede. Pe masã erau aºezate o mulþime de bunãtãþi:

lapte, unt, brînzã, ouã, mere ºi nuci. Dar abia se aºezarã
la masã ºi Liana strigã:
 Sub dulapul din bucãtãrie este un ºoricel.
 Vai, în dulap a fost mîncarea! spuse tatãl. Sigur
cã ºoricelul a gustat din lapte, unt, brînzã cu botiºorul
lui murdar, aºa cã nu mai putem mînca nimic. Se scularã
flãmînzi de la masã ºi Liana se duse sã se îmbrace pentru
plecare, cînd simþi ca o mîncãrime pe limbã ºi spuse:
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CONCLUZII

Ca reacþie la faptul cã elevii citesc foarte puþin ºi cã
sînt influenþaþi în mod negativ de realitatea virtualã
oferitã prin computere ºi prin televiziune, s-au propus spre
abordare trei povestiri ºi s-a detaliat modul de lucru cu
elevii din perspectiva învãþãrii active. Prin tehnicile utilizate
s-a urmãrit dezvoltarea capacitãþilor elevilor de a asculta,
de a vorbi, de a scrie, de a gîndi analitic, de a raþiona în
mod logic, de a rezolva probleme, de a anticipa, de a-ºi
imagina diferite lucruri, de a face judecãþi de valoare, de a
analiza propriul comportament într-un mod cît mai obiectiv
ºi pe baza unui sistem de valori corect, de a compara
comportamentul propriu cu cel al personajelor sau al altor
persoane, de a discerne între bine ºi rãu, de a formula
contraargumente, de a anticipa ce se va întîmpla într-un
anumit context, de a identifica trãsãturile esenþiale,
pozitive ºi negative, ale unui personaj.
Fiecare povestire transmite un mesaj profund în plan
spiritual ºi induce un anumit sistem de valori umane care
trebuie descifrat în mod adecvat cu ajutorul profesorului.
Prin intermediul celor trei povestiri copiii au avut
posibilitatea sã analizeze ºi sã compare modele pozitive
ºi modele negative, sã integreze o acþiune ºi un

comportament într-un context reflexiv, sã evalueze critic
situaþii, atitudini ºi comportamente, sã conºtientizeze cã
fiecare acþiune determinã efecte, sã îºi asume anumite
conduite ºi responsabilitãþi. Prin construirea cadrului de
învãþare Evocare-Realizare a sensului-Reflecþie, elevii au
fost plasaþi într-un mediu optim de învãþare în care au
acþionat, au discutat, au reflectat, ºi-au asumat roluri.
Învãþarea a devenit astfel activã, deoarece a implicat un
scop, o acþiune ºi un rezultat.
Rolul profesorului este foarte important în momentul
abordãrii acestor povestiri cu elevii, întrucît reuºita
activitãþii depinde de competenþa acestuia, dar ºi de profilul
moral ºi de ethos-ul sãu. Prin intermediul tehnicilor sugerate
elevii vor fi antrenaþi în mod activ, dar prin întrebãrile
propuse de cãtre profesor, prin observaþiile sale, prin
capacitatea sa de persuasiune elevii ajung la o interpretare
profundã a conþinutului, interpretare care ar trebui sã
determine schimbãri pozitive în sistemul lor de valori.
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 Am auzit cã în pãdurea Bãneasa a scãpat un leu
de la grãdina zoologicã.
 Pãcat! zise tatãl. În dimineaþa aceasta îmi fãcusem
planul sã ne plimbãm prin pãdurea Bãneasa. Dacã a
scãpat leul, nu mai putem merge. Azi vom sta acasã.
S-a dus plimbarea, îºi spuse Liana. Cine m-a pus sã
spun ce nu s-a întîmplat? De necaz a început sã plîngã.
 De ce plîngi? o întrebã îngrijorat tatãl.
 Mã doare stomacul.
 Atunci trebuie sã stai în pat ºi mama îþi va face
repede un ceai de muºeþel, fãrã zahãr, hotãrî tatãl.
Liana a urcat în pat. Era tare necãjitã, o sã
trebuiascã sã înghitã ºi ceaiul de muºeþel, ºi încã fãrã
zahãr, pe lîngã faptul cã a pierdut toate bunãtãþile de
pe masã ºi plimbarea de la grãdina zoologicã. A închis
ochii. Se gîndea ce sã facã, cum sã iasã din încurcãturã.
Mama veni cu ceaºca de ceai ºi-i zise:
 Bea, fetiþa mea. Îþi va trece repede durerea de stomac.
 Nu mã mai doare stomacul! strigã Liana.
 Foarte bine, zise tatãl. Atunci ceaiul îl voi bea eu,
însã cu zahãr. Poþi sã te dai jos din pat.
Liana se duse sfioasã lîngã tatãl ei ºi-i spuse:
 Tatã, vreau sã-þi spun ceva. Nu a scãpat nici un
leu din cuºcã ºi nu este nici un ºoricel în bucãtãrie.
Iartã-mã! Îmi pare rãu cã am minþit.
 Dacã-i aºa, roagã-o frumos pe mama sã ne serveascã
micul dejun ºi dupã aceea vom porni toþi trei la plimbare.
Liana a mîncat fãrã mofturi, a îmbrãcat rochiþa
albastrã, apoi a plecat cu tatãl ºi cu mama ei spre
pãdurea Bãneasa. Liana gîndea mulþumitã: ,,Tot mai
bine e cînd spui adevãrul.
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Tehnica colajului ºi procesul
integrãrii

Lucia COMAN
Liceul Teoretic Ion Creangã, mun. Chiºinãu

Singurul scop absolut al omului este creaþia.
Numai acest scop sfinþeºte ºi mijloacele.
Orice mijloace.
(Lucian Blaga)
Societatea contemporanã are nevoie de o
personalitate armonios dezvoltatã care sã se poatã uºor
adapta la condiþiile mereu în schimbare ale vieþii ºi care
se caracterizeazã printr-un ºir de calitãþi intelectuale,
morale, profesionale, estetice, fizice. Acest ideal educaþional este conform cu cerinþele unei societãþi orientate
spre valorile fundamentale ale humanitas-ului: adevãr,
bine, frumos, dreptate ºi libertate. Faptul cã personalitatea se modeleazã prin realizarea obiectivelor proiectate
explicã centrarea procesului de învãþãmînt pe teologia
educaþionalã  concepþie reflectatã în curriculumul
învãþãmîntului preuniversitar (4, p. 5).
Instruirea ºcolarã, care îºi propune cultivarea valorilor,
a practicilor ºi a principiilor democratice, trebuie sã aibã
în vedere atît forma, cît ºi conþinutul didactic. Cunoaºterea
realizatã pe baza învãþãrii ºcolare nu este un scop în sine.
Nici un rezultat nu are sens deplin, dacã nu este legat de
dezvoltarea unor aptitudini ºi competenþe în mãsurã sã
stimuleze interesul ºi capacitatea de participare socialã a
elevilor. Procesul instruirii presupune însuºirea unor
concepte, valori, atitudini ºi comportamente. O problemã
majorã ºi actualã este identificatã prin întrebarea: Cum,
în ce mod formãm comportamentul elevului? Rãspunsul
þine de cunoaºterea ºi de aplicarea eficientã a tehnologiilor
educaþionale.
În practica profesorilor de literaturã, pe lîngã metodele
clasice de predare/învãþare, tot mai des sînt folosite cele
euristice, care se justificã prin implicarea elevilor în
procesul de cercetare, antrenînd gîndirea divergentã ºi
creativitatea. Colajul este o tehnicã prin care se poate
realiza ºi un alt principiu al instruirii curriculare 
integrarea.
În opinia lui E. Joiþa, integrarea, privitã mai ales din
perspectiva ºtiinþei pentru viitor (3, p. 150), trebuie
abordatã ca produs al activitãþii cognitive, dar ºi ca proces
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mental de relaþionare între mecanismele acestuia, între
respectivele mecanisme ºi mediu. În primul rînd, accentul
este pus pe receptarea informaþiilor ºi pe factorii externi,
pe receptarea informaþiilor ºi pe reacþiile la acestea, pe
cultura acumulatã. În al doilea rînd, atenþia se
concentreazã pe factorii, pe procesele interne de
cunoaºtere (reprezentare, înþelegere, conceptualizare,
soluþionare de probleme, luare de decizii, memorare).
Metoda integrativã permite demonstrarea complexitãþii
obiectului, a metodologiei, a realizãrii educaþiei, dar ºi a
specificitãþii, a independenþei acestora. Inter- ºi
transdisciplinaritatea dovedesc tendinþa spre însuºirea
unei metodologii unice, precum ºi afirmarea unui
pluralism operaþional, instrumental, în plan teoretic ºi
aplicativ. Trebuie sã-i permitem elevului sã facã legãturi
cu ceea ce a vãzut, a simþit ºi a apreciat, adicã sã valorizãm
mediul copilului ºi al tînãrului.
S. Cemortan numeºte drept obiective generale ale
corpului didactic stimularea ºi dezvoltarea potenþialului
creativ al copiilor, ceea ce necesitã contemplarea ºi analiza
diverselor obiecte de artã; evidenþierea particularitãþilor
individuale ale unor obiecte; formularea de explicaþii
personale; comentarea jocurilor ºi a unor soluþii de
problemã; interpretarea pe roluri a unor poezii cu
personaje reale sau imaginare; înscenarea unor
povestioare; realizarea de desene pe baza unor motive
literare etc. Utilizînd concomitent unele dintre aceste
modalitãþi, dobîndim, de fapt, colajul care, prin definiþie,
constã în lipirea pe acelaºi tablou a unor elemente
eterogene în vederea obþinerii unui efect de ansamblu,
adesea surprinzãtor, iar, prin extensiune, colaj este numit
ºi tabloul realizat prin acest procedeu, bunãoarã colajele
lui Picasso, ale lui Matisse etc., ºi spectacolul de teatru
alcãtuit din diferite fragmente (6, p. 181).
În sens larg, colajele sînt tehnici artistice sau
ansambluri de modalitãþi, de reguli ºi de procedee
tehnologice, preluate, folosite creativ ºi, prin aceasta,
perpetuate, a cãror utilizare este condiþionatã de natura
materialului ºi de obiectivul pe care ºi-l propune artistul,
deoarece creaþia artisticã este un tot întreg ce nu se poate
descompune în concepere ºi execuþie.
Unitatea ºi echilibrul acestei metode se obþine prin
subordonare (dominanþã) sau prin coordonare, pornind
de la detalii la întreg sau, invers, generalizînd o anumitã
analogie. Ca rezultat al unor elemente eterogene, se
înregistreazã un efect de ansamblu adeseori sintetizat, de
naturã esteticã; o expresie a ideii de unitate, provocînd
impresii, sentimente sau stãri psihice diferite.
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prezentarea oralã a conþinutului colajului) ºi formîndu-le
deprinderi de a executa sarcinile corect ºi eficient. În
procesul obþinerii unui rezultat, elevii au posibilitatea sã
demonstreze cunoºtinþele, deprinderile ºi priceperile
achiziþionate în cadrul diferitelor discipline (limba ºi
literatura românã, geografia, arta plasticã, muzica etc.).
Astfel, utilizînd respectiva tehnicã, lecþiile devin mai
dinamice. Pe lîngã aceasta, integrarea achiziþiilor are
repercusiuni puternice asupra întregii vieþi sufleteºti, cãci
unitatea intelectualã nu poate sã nu influenþeze viaþa
emotivã ºi cea voliþionalã.
Importanþa colajului constã ºi în diversificarea
strategiilor didactice. Ea poate fi aplicatã în cadrul lecþiilor
de diferite tipuri: introductivã, de caracterizare a unei
epoci literare, de prezentare a unui curent literar sau a
biografiei unui scriitor (opera literarã nu poate fi studiatã
ºi înþeleasã decît raportatã la factorii care au generat-o ºi
care se reflectã în ea într-o formã specificã).
Pentru organizarea unei asemenea lecþii de literaturã,
profesorul le va solicita elevilor sã reproducã biografia
autorului, avînd în calitate de suport ilustrativ: portretul
scriitorului, fotografii cu referire la viaþa acestuia, arborele
genealogic, desene, mãrturii ale contemporanilor, cãrþi,
albume, hãrþi, filme ºi diafilme, documente etc. De exemplu,
la tema Umanismul românesc predatã în clasa a XI-a în
baza Letopiseþului Þãrii Moldovei de Gr. Ureche,
interpretarea textului a fost întregitã de o revistã literarã
realizatã în cheia tehnicii colajului, de aplicarea tehnicii
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Pentru a realiza un colaj, trebuie parcurse etapele
taxonomiilor lui Bloom, Simpson ºi Krathwohl. În primul
rînd, este vorba despre trilema înþelegere-conºtientizareconvingere, ca factor al unui învãþãmînt formativ eficient.
Folosind aceastã tehnicã, pedagogul îi stimuleazã pe
elevi, sporindu-le performanþele, dezvoltînd potenþialul
lor creator ºi insuflîndu-le încredere în capacitãþile
proprii. Rolul dascãlului este cel al unui ghid competent
ºi inspirat care orienteazã discipolii sãi spre aplicarea
celor învãþate. El poate obþine un colaj prin diferite
moduri:
 sugereazã ideea;
 organizeazã ºi conduce activitatea;
 participã alãturi de elevi;
 realizeazã colajul de unul singur.
Desigur, eficienþa unui colaj este dictatã de
participarea elevilor, constituind un mijloc de valorificare
a creativitãþii lor, pedagogul dirijînd acest proces astfel
încît sã deschidã noi cãi de materializare a imaginaþiei
libere.
Atît experienþa proprie, cît ºi cea a colegilor mei de la
catedra de limba ºi literatura românã de la Liceul Teoretic
Ion Creangã din mun. Chiºinãu, îmi permit sã afirm cã
tehnica colajului poate fi aplicatã în clasele gimnaziale
ºi în cele liceale, sub formã de proiect în grup, stimulînd
cooperarea, ajutorul reciproc, dar ºi individual,
deschizînd noi orizonturi pentru elevi, dezvoltîndu-le
disciplina în desfãºurarea unei activitãþi (bunãoarã, la
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jocului de rol, de rezolvarea unui rebus, de rostirea unui
discurs imaginar. Toate aceste activitãþi au avut scopul
de a-l prezenta pe Grigore Ureche ca adept al curentului
umanist în literatura românã. Inserãm mai jos o secvenþã
din acest colaj.
Tehnica colajului poate fi aplicatã la interpretarea
unor texte literare, oferind profesorului oportunitatea de
a nu se limita la sistemul tradiþional de cunoºtinþe ori la
cel comunicaþional, ci de a orienta demersul spre acþiune
(acþionale). Astfel, se impune, cu prioritate, aºa-numitul
sistem procesual, o formã euristicã a instruirii, un model
modern de expresie-producþie, care are în centrul
atenþiei elevul ºi acþiunea acestuia de a-ºi construi
singur cunoºtinþele; un demers în care logica acþiunii
îºi asociazã logica redescoperirii ºi a invenþiei (de soluþii
sau alternative). În consecinþã, o asemenea interpretare
reprezintã învãþarea ca proces, ca act de constituire a
cunoaºterii (a cunoºtinþelor), bazat pe experienþe sau
trãiri proprii prin contactul direct cu fenomenele lumii;
ca parcurs activ de cãutare, de investigaþie, de
imaginaþie, de emitere de ipoteze, de descoperire, de
gãsire de soluþii, de structurare ºi restructurare
continuã, ºi mai puþin o prezentare în formã finitã, ca
rezultat sau produs al unui proces de gîndire. În aceastã
opticã, accentul urmeazã a fi pus pe elaborarea de
cunoºtinþe, ºi nu pe conþinutul oferit elevilor de-a
gata, adicã sã-i înzestreze cu mijloace de cercetare ºi

experimentare, cu metode ºi deprinderi de investigaþie
inductivã, deductivã ºi transductivã; sã le dezvolte
imaginaþia constructivã; sã contribuie la îmbunãtãþirea
cunoaºterii prin stimularea abordãrilor interdisciplinare,
prin sensibilizarea asupra relaþiilor de interdependenþã
dintre om ºi naturã; sã-i stimuleze în a-ºi pune în valoare
potenþialul de explorare a realitãþii. În felul acesta,
exerciþiul învãþãrii capãtã semnificaþia unei ucenicii a
cunoaºterii sau a unei munci într-un atelier de creaþie.
ªi anume, conþinuturile sînt privite ca ceva supus
acþiunii, investigaþiei ºi reflecþiei subiectului, unor
iniþiative care îi aparþin (sau îi sînt cu subtilitate
sugerate). Elevul nu mai apare ca un simplu receptor al
informaþiei, ci ca subiect activ ce cautã sã pãtrundã în
tainele conþinuturilor. Este o învãþare activã, care solicitã
procese ºi operaþii specifice cunoaºterii ºtiinþifice: de
identificare ºi de opunere, de percepere a analogiilor ºi
de clasificare, de mãsurare ºi de sesizare a raporturilor
spaþio-experimentale ºi de control ale variabilelor, de
analizã ºi de sintezã, de abstractizare ºi de generalizare,
de explicare a cauzelor ºi relaþiilor de comunicare etc.,
adicã operaþii care sã-i dea subiectului cheia
descoperirii.
Orientatã spre explorarea prin observaþie, prin
experiment, prin invenþie ºi prin experienþã adaptativã,
aceastã tehnologie se centreazã pe acþiunea subiectului
creativ, antrenat ºi în descoperirea transductivã, care face
apel la gîndirea transductivã, un tip de gîndire care, dupã
Piaget, implicã stabilirea de relaþii nelogice între diverse
serii de date (de exemplu, roºu  stai, verde  treci).
Aceasta este cunoscutã ºi sub numele de gîndire
artisticã, responsabilã de producerea metaforelor. Drept
exemplu elocvent ar putea servi metafora-titlu pentru
colajul Trecerea luminii peste noi , la tema Lacul de
M. Eminescu, sau metafora Atît de mult al pãmîntului
(clasa a XI-a) la tratarea subiectului Moromeþii de
M. Preda. Pe acest teren al descoperirii transductive,
elevul este încurajat sã însuºeascã metode artistice de
investigaþie, utilizate la studierea literaturii, muzicii,
artelor plastice ºi meseriilor (munca de artizanat).
În continuare, voi face o prezentare detaliatã a
colajului cu titlul Trecerea luminii peste noi , care a
urmãrit realizarea obiectivelor fixate pentru interpretarea
textului Lacul de M. Eminescu (determinarea tematicii ºi
a mesajului, încadrarea în gen ºi specia literarã,
identificarea imaginilor artistice vizuale ºi auditive, a
motivelor literare, crearea unei anumite stãri afective
postlectorale). Cu scopul de a mãri potenþialul creativ al
elevilor ºi de a le stimula creativitatea, au fost îmbinate
mai multe domenii ale artei.
Pe tablã a fost realizatã o parte a colajului, compus
din metafora-titlu, din imaginea unui luceafãr, ale cãrui
raze susþineau desenele elevilor în care predomina
motivul apei ºi al luminii, sugerînd, astfel, tematica
poeziei (dragostea ºi natura), mesajul (starea de
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Nufãrul
Verde, uimitor.
Urmãreºte, înfrumuseþeazã, salveazã.
Ajutã la trecerea timpului chinuitor.
Dragostea-i nufãr.
(Nina Malai)
Dragostea
Împlinitã, tainicã,
Înalþã, coboarã, ucide,
Dar e ºi speranþã, dulce melancolie,
Foc ce mistuie.
(Mihaela Iordãchescu)
Aºteptarea
Tandrã, romanticã,
Chinuie, inspirã, doboarã,
Din adînc întuneric în ceruri ridicã.
Razã amarã.
(Marinela Parlecov)

Þinînd cont de obiectivul valorizãrii maxime a
personalitãþii elevilor, a capacitãþii de a stabili legãturi ºi
a face legãturi (8, p. 162), voi încerca a descoperi ºi în
continuare noi oportunitãþi de a le îmbina eficient.
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Aplicarea tehnicii colajului nu presupune a te dezice
de alte instrumente didactice atît moderne, cît ºi clasice.
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aºteptare a iubitei de cãtre eul liric). Elevii au reuºit sã
cuprindã atmosfera seninã ºi luminoasã, de vrajã, în
pofida stãrii presupuse elegiace. Mai mult, s-a evidenþiat
cã scenele de dragoste au fost plasate într-un cadru
natural, autorul conferind iubirii o dimensiune cosmicã.
Lectura expresivã a poeziei a fost anticipatã de un
microrecital din versurile lui Eminescu ºi evaluarea
fragmentului de colaj de pe tablã, iar poezia Lacul a fost
cititã sub acordurile Sonatei lunii de Beethoven. O
elevã a prezentat istoricul acestei sonate: de a ajuta o
fetiþã nevãzãtoare sã-ºi imagineze o noapte cu lunã. A
urmat identificarea, stabilirea legãturii între idei. Poezia
Lacul, fiind doar una dintre multiplele icoane ale liricii
eminesciene, evocã imaginea unui spaþiu de vis
neatins, despre care o altã elevã a scris într-un
microeseu urmãtoarele: Am încercat sã reprezentãm
prin colaj lumina emanatã de cel care este Luceafãrul
limbii româneºti, astrul care a scos din beznã un neam,
care a ordonat haosul, a adus nemurire versului.
Îndreptîndu-ne spre luminã, o luãm pe un drum care sã
poatã duce dincolo de ea, adicã dincolo de orice formã,
dar ºi dincolo de orice senzaþie ºi de orice noþiune.
Neamul românesc merge spre Lumina Eminescu care
încã mai escaladeazã incandescentele raze ale creaþiei
sale ºi o va mai face mii ºi mii de ani de acum încolo.
Elevii liceului, pasionaþi de arta eminescianã, creeazã
propriile lucrãri. ªi aici putem admira o micã parte a
continuitãþii dinastiei Luminii.
La etapa reflecþiei, la indicaþia profesorului de a alcãtui
un text poetic (în vers liber ori în prozã) în care sã fie
surprins acelaºi cadru, aceeaºi stare de aºteptare, dar
vãzutã cu ochii lacului ca personaj liric, au fost redactate
mai multe Cinquin-uri:
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Impactul jocului didactic asupra
formãrii elementelor culturii
economice la elevii mici

Lucia PALAGHIOIU
Liceul Teoretic Rãuþel, r. Fãleºti

În condiþiile dezvoltãrii economice a þãrii noastre
problema formãrii culturii economice la elevii mici devine
foarte actualã. Cultura economicã este o componentã de
bazã a educaþiei moderne ºi constituie un aspect al noilor
educaþii. Educaþia economicã este un domeniu unde
sistemul educaþiei sociale are tangenþe cu sistemul
relaþiilor economice.
În opinia lui A. Novac, scopul educaþiei economice
este elaborarea ºi aplicarea strategiilor ºi programelor
orientate spre formarea culturii economice. Filozoful
Scerbina susþine cã educaþia economicã, în esenþã,
formeazã cultura economicã. Dupã conþinutul sãu,
cultura economicã este un fenomen complex ºi multilateral, care vizeazã urmãtoarele aspecte:
• formarea relaþiilor economice într-un domeniu de
activitate concretã;
• restructurarea sferei necesitãþilor individului;
• unitatea comportamentului ºi a activitãþii.
Cultura economicã, conform cercetãtorilor
G. Vãideanu ºi B. Franciuc, este constituitã din:
• cunoºtinþe despre om ºi mijloacele lui de activitate;
• cunoºtinþe economice elementare;
• competenþe economice iniþiale;
• experienþã economicã;
• atitudine gospodãreascã faþã de lucruri ºi fenomene ale realitãþii.
Activînd în cadrul ºcolii primare timp de 15 ani, pot
afirma cã includerea micului ºcolar în procesul de
conºtientizare a comportamentului economic ºi stabilirea
indicatorilor pentru rezultatul acestuia depind de
urmãtoarele condiþii:
 însuºirea cunoºtinþelor economice elementare
(dupã I. Sasov, cunoºtinþele economice constituie
noþiuni despre esenþa ºi particularitãþile sistemului
de producere, despre schimb ºi consum, despre
bunuri sociale ºi personale, despre influenþa vieþii
economice asupra societãþii);
 formarea atitudinilor economice faþã de obiecte ºi
fenomene din realitate, faþã de modul de
interpretare a acestora dupã criterii economice
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(atitudinile economice dezvãluie modelul de a fi
ºi de a înþelege un ºir de concepte economice);
• formarea competenþelor economice elementare
(capacitatea subiectului de a efectua diverse
activitãþi economice).
Experienþa noastrã ne permite sã menþionãm cã elevii
claselor primare sînt în stare de:
• a poseda ºi a utiliza un vocabular economic adecvat vîrstei (valutã, lei, ieftin-scump, prosperarefaliment, a cumpãra-a vinde etc.);
• a relata informaþii economice;
• a determina corelaþia dintre dezvoltarea economicã ºi cea socialã (dacã ai bani, ai viitor).
Un vast potenþial pentru formarea culturii economice
a copiilor îl are jocul economic. Studiindu-l sub diverse
aspecte, marele pedagog A.S. Macarenko menþiona cã
în pregãtirea pentru viaþã acesta educã calitãþile viitorului
muncitor ºi cetãþean. Jocurile didactice cu conþinut
economic sînt un element obligatoriu în ºcoalã, ele însã
trebuie sã respecte cîteva cerinþe stricte. În opinia lui
A. Fiodorov, acestea sînt:
• fiecare joc didactic trebuie sã includã exerciþii care
dezvoltã atît cultura economicã, cît ºi intelectul
copiilor;
• în cadrul jocului trebuie sã fie prezentã o sarcinã
captivantã pentru a cãrei realizare elevul urmeazã
sã depunã un anumit efort, sã învingã unele
dificultãþi;
• jocul cu conþinut economic trebuie sã trezeascã
copilului emoþii.
Am utilizat la lecþii mai multe jocuri didactice
economice de tipul: La magazin, La iarmaroc, La
licitaþie, Fermierul etc., care au fost însoþite de
materiale corespunzãtoare. Mai complicate s-au dovedit
a fi jocurile în care se opereazã cu noþiuni ce nu sînt legate
de percepþia nemijlocitã a obiectului, valoarea lor însã
constã în faptul cã ele învaþã pe copil sã foloseascã
terminologia economicã.
Jocul Cine va deveni bogat?
Obiective: înþelegerea corelaþiilor devine bogat omul
care munceºte; bogãþia este incompatibilã cu lenea.
Materiale: un desen de format mare pe care sînt
reprezentaþi o fetiþã citind, un bãiat lucrînd în grãdinã ºi
unul stînd culcat, fãrã treabã.
Desfãºurarea jocului. Daþi nume copiilor din imagine.
Enumeraþi ce face fiecare. Cum credeþi, care dintre ei poate

deveni bogat? Comentaþi.
Analiza jocului. Elevii s-au antrenat cu plãcere în joc,
propunînd mai multe variante de rãspuns. Unele dintre
ele ar putea fi calificate drept microcompuneri. Prezentãm
douã pe care le gãsim mai sugestive.
Într-o zi Ana, Petricã ºi Marin au hotãrît sã devinã
bogaþi. Ei s-au gîndit ce ar trebui sã facã pentru a-ºi
realiza scopul. Dupã ce a meditat, Ana a zis: am sã învãþ
mult, fiindcã doresc sã devin bancher. Petricã a hotãrît
sã devinã fermier, de aceea s-a apucat sã prelucreze
pãmîntul. Iar Marin s-a gîndit, s-a gîndit pînã a
adormit (Lena R.).
Trei vecini, Ionel, Lenuþa ºi Sãndel, învãþau în
aceeaºi clasã. Ionel iubea foarte mult sã cultive legume
ºi fructe, Lenuþei îi plãcea sã citeascã, iar Sãndel avea
ca prieten de nãdejde somnul. Ce vor deveni ei cînd vor
creºte mari? Dacã lucrurile nu se vor schimba, Ionel ºi
Lenuþa vor avea de toate în viaþã, fiindcã, dupã cum se
vede din desen, ei iubesc munca (care va fi rãsplãtitã),
iar Sãndel o va pãþi ca ºi greierul din fabula Greierul
ºi furnica (Ionel ª.).
La finele jocului, am ajuns cu copiii la concluzia cã e
bine sã te odihneºti doar dupã ce, în rezultatul muncii, ai
adus un anumit folos familiei, þie personal, þãrii.
Jocul La magazin
Obiective: formarea priceperilor de a face cumpãrãturi,
familiarizarea cu regulile de comportament la magazin.
Materiale: jucãrii, rechizite ºcolare, piese de
îmbrãcãminte, încãlþãminte etc.
Desfãºurarea jocului: Elevii sînt împãrþiþi în douã
echipe: Vînzãtorii ºi Cumpãrãtorii. Ulterior, cîte un
reprezentant din fiecare echipã însceneazã, pe rînd, un
dialog.
Analiza jocului: Acest joc didactic a deschis în faþa
elevilor nu doar universul activitãþii, ci ºi universul extrem
de variat al relaþiilor interpersonale, a oferit prilejul de a
pãtrunde în esenþa acestora ºi de a percepe comportamentul adulþilor. Elevii au exersat reguli de politeþe care
trebuie respectate în locurile publice, inclusiv în magazin.
Sã exemplificãm prin cîteva dialoguri alcãtuite de elevi:
Dialogul I
Cumpãrãtorul: Bunã ziua!
Vînzãtorul: Bunã ziua!
C.: Spuneþi-mi, vã rog, cît costã aceastã maºinã
micã, de culoare roºie?
V.: Maºina costã 5 lei.
C.: Daþi-mi-o, vã rog.
V.: Poftim.
C.: Luaþi, vã rog, banii. Vã mulþumesc.
V.: Cu plãcere.
C.: La revedere!
V.: La revedere!
Dialogul II
C.: Bunã dimineaþa!

V: Bunã dimineaþa!
C.: Ajutaþi-mã, vã rog, sã aleg o jucãrie pentru
fratele meu mai mic.
V.: Cu mare plãcere.
C.: Dar am numai 10 lei.
V.: Din pãcate, nu avem la moment jucãrii de 10 lei.
Reveniþi peste cîteva zile.
C.: Mulþumesc. La revedere!
Dupã prezentarea dialogurilor, le-am propus copiilor
un dialog-glumã intitulat Spune de ce a roºit vînzãtorul:
Un cumpãrãtor a venit la magazinul de mobilã:
 Daþi-mi, vã rog, un ºifonier.
 ªifo ... ºifo... nu avem, zice încurcat vînzãtorul.
 Atunci un garderob, vã rog.
 Nu avem.
 Atunci un dulap.
 Un dulap, poftim, zice bucuros vînzãtorul.
Omul laudã cumpãrãtura:
 Minunat ºifonier! Tocmai aºa garderob mi-am
dorit!
Vînzãtorul a roºit. De ce oare?
Elevii ºi-au expus pãrerile pe baza acestui text. Fiind
întrebaþi: Cum trebuie sã fie un vînzãtor?, ei au enumerat
urmãtoarele calitãþi: Un vînzãtor trebuie sã fie amabil,
sã-ºi cunoascã bine meseria; Pentru a avea mulþi
cumpãrãtori, vînzãtorul trebuie sã fie cult, un bun
profesionist, Pentru ca marfa pusã în vînzare sã fie
realizatã mai repede, vînzãtorul trebuie sã cunoascã
proprietãþile produselor ºi sã le facã publicitate.
Jocurile verbale sînt deosebit de importante mai ales
în clasa întîi, deoarece le dezvoltã elevilor priceperile de
a asculta atent, de a gãsi repede rãspunsul corect, de a-ºi
formula clar ºi concis gîndurile.
Prezentãm în continuare un exemplu de aplicare a
jocului verbal Lãdiþa fermecatã:
Obiectivele cognitive au vizat consolidarea
reprezentãrilor economice elementare, a caracteristicilor
acestora.
Obiectivele afective au presupus formarea dragostei
de muncã, orientarea profesionalã a elevilor.
Pregãtirea elevilor pentru joc. Am familiarizat clasa
cu modalitatea de desfãºurare a activitãþii: elevii trebuie
sã aleagã corect fiºa, sã respecte consecutivitatea în
acþiuni ºi sã þinã cont de faptul cã Lãdiþa fermecatã nu
acceptã rãspunsuri greºite. Am organizat în prealabil o
discuþie pe tema Lãdiþa economicã. În acest scop, am
repetat cu elevii mai multe noþiuni economice. Þinînd în
mînã o baghetã fermecatã, le-am propus sã aleagã
cuvintele cunoscute ºi sã le punã în lãdiþã.
Materiale: o baghetã fermecatã, o lãdiþã, fiºe de douã
culori, cerculeþe-medalii pentru stimularea învingãtorilor.
Acþiunile de joc au presupus selectarea de cãtre elevi
a fiºelor ce corespund condiþiilor formulate ºi punerea
lor în lãdiþã.
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Desfãºurarea jocului a început cu urmãtoarea
precizare: Copii, amintiþi-vã ce cuvinte am învãþat la tema
Lãdiþa economicã realizatã în cadrul orei de educaþie
civicã (piaþã, iarmaroc, magazin, export, import etc.).
Fiecare dintre voi are pe bancã douã seturi de fiºe: unul
de culoare roºie ºi altul de culoare albastrã. Fiºele de
culoare roºie conþin termeni economici însuºiþi anterior,
iar cele de culoare albastrã  caracteristicile, adicã
semnificaþia lui. Sarcina voastrã constã în a alege pentru
fiecare noþiune caracteristile acesteia. Fiecare cuvînt
trebuie pronunþat cu voce tare ºi corect, dupã care vã
apropiaþi de masã ºi puneþi fiºa în lãdiþã.
Pentru a verifica dacã elevii au înþeles corect sarcina,
am demonstrat acþiunile jocului ºi le-am comentat: De
exemplu, cuvîntul fermier. Aleg fiºa respectivã:
Fermierul trãieºte la þarã ºi are mult pãmînt, multe vite,
oi, pãsãri. El este foarte harnic, fiindcã produce atît pentru
familia sa, cît ºi pentru alþi oameni, în special pentru cei
ce locuiesc în oraºe. Fermierul îºi vinde produsele la piaþã
sau în magazine specializate. Aceastã profesie este foarte
importantã. Dacã oamenii trãiesc bine, în mare parte
datoritã fermierului, atunci ºi þara este mai bogatã. Dupã
descifrarea semnificaþiei cuvîntului fermier pun ambele
fiºe în lãdiþã.
Pentru a evita dezordinea, am trecut cu lãdiþa pe la
fiecare elev. În cazul comiterii unor erori în descifrarea
termenului economic sau în alegerea fiºei, nu mã grãbeam
sã închid capacul, îl coboram încetiºor, astfel semnalîndu-i elevului cã este pe cale greºitã ºi deci trebuie sã
se mai gîndeascã. Dacã elevul întîmpinã dificultãþi, îi propunem sã discute cu colegul de bancã. Prin acest procedeu am stimulat ajutorul reciproc ºi bunele relaþii dintre
elevi. Dupã analiza rezultatelor, am determinat învingãtorii.
Prezentãm ºi alte jocuri care au trezit un viu interes în
rîndul elevilor.
Jocul Spuneþi printr-un singur cuvînt
Obiective: îmbogãþirea vocabularului cu denumiri de
profesii, dezvoltarea atenþiei ºi gîndirii logice.
Reguli de joc: rãspunde repede, printr-un singur
cuvînt, elevul care a ridicat mîna primul.
Desfãºurarea jocului: Citesc enunþul, iar elevii îl
completeazã:
 Persoanele care lucreazã în cîmp se numesc...
(agricultori).
 Persoanele care conduc avionul se numesc...
(aviatori).
 Militarii care pãzesc hotarele Patriei se numesc...
(grãniceri).
 Persoanele care apãrã drepturile omului se
numesc... (avocaþi).
 Proprietarii de întreprinderi se numesc...
(antreprenori).
 Persoanele care fac publicitate se numesc... (agenþi

de reclamã).
 Persoanele care lucreazã la o bancã se numesc...
(bancheri).
 Persoanele care vînd ceva se numesc... (vînzãtori).
Acest joc a implicat o participare activã din partea
elevilor, deoarece a inclus elemente de competiþie:
Rãspunde acela care ridicã mîna primul.
Analiza jocului: Observãrile efectuate în timpul
activitãþii ne-au dat posibilitate sã scoatem în evidenþã
cunoºtinþele despre denumirea ºi consecinþele profesiilor.
Elevii s-au confruntat cu dificultãþi la însuºirea unor
noþiuni ca: antreprenor, agent de reclamã, bancher. Pentru
a consolida înþelegerea ºi asimilarea acestora, am venit
cu cîteva precizãri (agentul de vînzãri cunoaºte toate
calitãþile unui produs; antreprenorul este un om cu
iniþiativã care produce mãrfuri de larg consum),
solicitîndu-le ulterior sã alcãtuiascã cîteva propoziþii.
Exemplificãm:
 Antreprenorul conduce o firmã.
 Un antreprenor are mulþi bani.
 Antreprenorul îºi stimuleazã angajaþii.
 Agentul de publicitate promoveazã produsele noi.
 Agentul de publicitate lucreazã la televiziune.
 Bancherul numãrã toatã ziua banii bãncii.
 Bancherul schimbã dolari în lei.
 Cînd voi creºte mare aº vrea sã devin bancher.
Jocul Mai departe, mai corect
Obiective: îmbogãþirea vocabularului economic al
elevilor.
Desfãºurarea jocului: La indicaþia învãþãtorului,
elevii alcãtuiesc cuvinte dupã schemele propuse ºi le scriu
în caiete, precizeazã semnificaþia acestora ºi elaboreazã
cu ajutorul lor propoziþii.
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Pentru reuºita aplicãrii jocului cu conþinut economic,
demersul didactic trebuie sã se îmbine cu caracterul
captivant al acestuia, deoarece pasiunea pentru joc
impulsioneazã activitatea intelectualã, faciliteazã
realizarea obiectivelor propuse.
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Analiza jocului: Elevii s-au implicat activ în realizarea
obiectivelor propuse, descoperind cu un interes deosebit
cuvintele ºi alcãtuind cu ele propoziþii. Pentru derularea
cu succes a jocului, am rezervat timp suficient ºi am
asigurat o atmosferã lucrativã. Elevii au obþinut
cunoºtinþe noi privind noþiunile de antreprenor, bancã
de economii, capital, profit, businessman, manager etc.
Prezentãm cîteva propoziþii redactate de elevi:
 Managerul este conducãtorul unei întreprinderi.
 Managerul este un om disciplinat.
 ªcoala noastrã este condusã de un manager
harnic ºi bun.
 Mama mea vinde mãrfuri la piaþã ºi obþine profit.
 Lîngã ºcoala noastrã este o bancã de economii,
unde oamenii îºi pãstreazã banii în valutã ºi lei.
 Dacã am sã învãþ bine, am sã devin antreprenor.
 Businessmanul nu pierde timpul degeaba.
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Educaþia timpurie

Sorin CRISTEA
Universitatea Bucureºti

Conceptul de educaþie timpurie este elaborat în
domeniul ºtiinþelor educaþiei în contextul afirmãrii unei
noi paradigme de abordare a pedagogiei preºcolare, în
general, a pedagogiei copilului mic, în mod special.
Perioada avutã în vedere, situatã între 0-7 ani, este
identificatã ca cea mai importantã în dezvoltarea
personalitãþii copilului (3, p. 161). Astfel se explicã
expansiunea internaþionalã a educaþiei timpurii care
tinde sã impunã o nouã organizare a sistemelor
(post)moderne de învãþãmînt (1, p. 3).
Fundamentarea conceptului de educaþie timpurie
este realizatã în raport de douã teze/axiome promovate
de noua paradigmã a pedagogiei copilului mic:
1) transformarea obiectivului central al educaþiei
preºcolare care nu este pregãtirea pentru ºcoalã,
ci formarea nucleului de personalitate în ºi prin
relaþiile sociale pe care le oferã grãdiniþa  în
consecinþã grãdiniþa nu este ºi nu trebuie sã
devinã o micã ºcoalã, ci instituþia care oferã
copilului, în sensul dezvoltãrii, ocaziile ºi
alternativele jocului (3, p. 163);
2) extinderea mijloacelor printr-o orientare
educaþionalã largã, bazatã pe relaþiile de
parteneriat pedagogic dintre familie-instituþii
specializate (creºã, grãdiniþã, cabinet de consiliere
etc.)  comunitate; cu rol prioritar acordat familiei.
Premisele aflate la baza construcþiei acestui
concept sînt de naturã:
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a) psihologicã  importanþa perioadei 0-7 ani pentru
dezvoltarea personalitãþii; necesitatea stimulãrii
dezvoltãrii prin mijloace specifice vîrstei ºi
mediului de referinþã;
b) sociologicã  importanþa relaþiilor de parteneriat
dintre familie  creºã, grãdiniþã  comunitate  alþi
agenþi educaþionali, pentru a realiza interacþiunile
optime necesare dezvoltãrii copilului;
c) pedagogicã  importanþa conceptelor-cheie de
acces (la educaþia timpurie), participare (la
educaþia timpurie), calitate (a educaþiei
timpurii), raportate la obiectivul general educaþie
pentru toþi la vîrsta micã (1, p. 18, 19).
 Accesul la educaþia timpurie poate fi demonstrat
la nivel de obiective  conþinuturi  metodologie  strategii instituþionale pentru toate
categoriile de copii, fãrã nici o discriminare.
 Participarea la educaþia timpurie poate fi
interpretatã ca principiu de reorganizare a relaþiei
pedagogice dintre educator ºi educat, reorientatã
spre independenþa ºi responsabilizarea copiilor de
la vîrste mici .
 Calitatea educaþiei timpurii poate fi explicatã ca
strategie care certificã nevoia de învãþare ºi
dezvoltare eficientã în raport de particularitãþile
individuale ale copiilor.
În literatura de specialitate sînt prezentate izvoarele
educaþiei timpurii care pot fi grupate la trei niveluri de
referinþã (3, p. 164):
1) politica educaþiei la nivel internaþional care pune
accent pe valorificarea a douã principii: a) dreptul
la copilãrie ºi dezvoltare în sensul promovãrii
identitãþii proprii; b) ºansa participãrii, accesul
ºi calitatea educaþiei de la vîrstele mici;
2) cercetãrile interdisciplinare orientate asupra analizei particularitãþilor vîrstelor mici din perspectivã
psihologicã, pedagogicã, sociologicã, medicalã,
antropologicã etc.;

3) tradiþiile ºi practicile pozitive acumulate în
educaþia preºcolarã într-un context pedagogic
deschis (spre educaþia antepreºcolarã, ºcolarã
micã, în familie, comunitarã);
4) cercetãrile tip-acþiune iniþiate de practicieni în
domeniul educaþiei timpurii în perspectiva
perfecþionãrii permanente acesteia.
Factorii instituþionali specializaþi în educaþia
timpurile sînt reprezentaþi de familie, creºã, grãdiniþã,
comunitate. Acþiunile specifice au un scop unitar dezvoltarea optimã a copilului în perioada 0-7 ani.
Formele de realizare ale educaþiei timpurii sînt de tip
formal ºi nonformal ºi includ: educaþia tinerelor mame,
educaþia pãrinþilor, educaþia copilului mic (în familie,
creºã), educaþia preºcolarã, educaþia comunitarã. În
interiorul acestor forme organizate ºi la nivelul mediului
intervin numeroase influenþe spontane, care trebuie
cunoscute ºi valorificate în sens pozitiv.
Definirea conceptului pedagogic de educaþie
timpurie valorificã premisele evocate la nivel de fundamente, izvoare, factori instituþionali, forme de realizare,
raportabile la un obiectiv general, educaþie pentru toþi
la vîrsta micã, pentru dezvoltarea optimã între 0-7ani.
Educaþia timpurie reprezintã ansamblul acþiunilor ºi
influenþelor pedagogice care au în vedere creºterea,
îngrijirea ºi sãnãtatea pentru dezvoltarea optimã ºi
stimularea acesteia la copil din primele momente ale
evoluþiei pînã la intrarea în ºcoalã (3, p. 161).
Obiectivele educaþiei timpurii pot fi construite la
nivel general  specific  operaþional.
Obiectivul general asigurã cadrul educaþiei timpurii
la nivel de politicã a educaþiei. Vizeazã accesul la educaþia
de calitate ºi dezvoltare optimã pentru toþi copiii de
vîrsta 0-7ani.
Obiectivele specifice asigurã spaþiul de referinþã al
educaþiei timpurii definit în termeni de direcþii strategice
de abordare:
a) abordarea globalã a personalitãþii copilului
(psihologicã/în plan cognitiv  noncognitiv,
medicalã, socialã, pedagogicã) ºi a factorilor
implicaþi în educarea acestuia (identificînd riscuri,
situaþii, dificultãþi de învãþare ºi adaptare, mãsuri,
soluþii optime etc.);
b) abordarea individualizatã a personalitãþii copilului realizatã prin cunoaºterea resurselor
acestuia ºi valorificarea lor deplinã în plan
pedagogic prin mãsuri de stimulare, dezvoltare,
compensare, recuperare etc.;
c) abordarea interdisciplinarã a factorilor implicaþi
în educaþia timpurie (vezi abordarea psihomedicalã, psihopedagogicã, psihosocialã, sociopedagogicã etc.);
d) abordarea ecologicã angajatã mai ales la nivelul
învãþãrii ºi dezvoltãrii prin valorificarea
spaþiului ambiental restrîns (sala de educaþie)

ºi larg (spaþiul natural).
O altã construcþie a obiectivelor poate fi realizatã în
perspectiva unui model de stimulare ºi dezvoltare a
copilului (3):
A) Obiectiv general: cunoaºterea complexã a
copilului (medicalã, psihologicã, pedagogicã,
antropologicã, socioculturalã);
B) Obiective specifice  operaþionalizabile sub formã
de sarcini:
a) stimularea dezvoltãrii cît mai curînd posibil;
b) informarea, orientarea, consilierea familiei;
c) formarea iniþialã a specialiºtilor în educaþie
timpurie (educatoare, asistenþi sociali, asistenþi medicali, consilieri, specialiºti în ocrotirea copiilor ºi în drepturile copilului etc.);
d) formarea atitudinilor comunitare pozitive faþã
de educaþia timpurie.
Acest model centrat asupra cunoaºterii complexe a
copilului este conceput strategic pentru: 1) identificarea
timpurie a dificultãþilor de adaptare ca dificultãþi de
învãþare; 2) intervenþia timpurie adecvatã pentru a evita
ºi a preveni multe probleme în dezvoltarea ulterioarã;
3) crearea condiþiilor care asigurã starea bunã a
copilului, fizicã, intelectualã ºi emoþionalã, consideratã
o cheie a dezvoltãrii în perioada 0-6/7 ani.
Normativitatea afirmatã la nivelul educaþiei timpurii
este exprimatã prin trei categorii de principii generale
(2, p. 19-22):
1) Principii sociale, stabilite la nivel de politicã a
educaþiei prin Convenþia de la Jomtien privind
educaþia pentru toþi, 1990; Declaraþia de la
Salamanca privind realizarea educaþiei
incluzive, 1994, Declaraþia Forumului European
pentru Familie ºi Copil, Atena, 1998:
a) principiul responsabilizãrii întregii societãþi în raport cu educaþia timpurie;
b) principiul respectãrii copilului, indiferent de
stadiul de învãþare ºi dezvoltare în care se aflã
acesta;
c) principiul nediscriminãrii copiilor în raport
de rasã, limbã, religie, sex;
d) principiul valorificãrii plenare a personalitãþii tuturor copiilor;
e) principiul implicãrii familiei ºi comunitãþii
în decizii ºi acþiuni pedagogice tipice pentru
educaþia timpurie;
f) principiul elaborãrii politicilor eficiente în
domeniul educaþiei timpurii, la nivel macro ºi
microcomunitar.
2) Principii psihologice referitoare la învãþare ºi
dezvoltare a copiilor (bazate prioritar pe teoriile
constructiviste de tip sociocultural/Vîgotsky,
Bruner):
a) principiul conceperii dezvoltãrii în raport de
mediul sociocultural;
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b) principiul prioritãþii învãþãrii în raport cu
dezvoltarea;
c) principiul valorificãrii optime a potenþialului de
învãþare ºi dezvoltare propriu fiecãrui copil;
d) principiul rolului adultului în realizarea
învãþãrii ºi dezvoltãrii;
e) principiul stimulãrii capacitãþilor copilului de
construire a propriilor structuri cognitive.
3) Principii pedagogice de tip operaþional:
a) principiul cunoaºterii copilului ca realitate
educaþionalã complexã ºi ca premisã a
individualizãrii educaþiei timpurii;
b) principiul proiectãrii curriculare a educaþiei
timpurii la nivelul unitãþii dintre obiective ºi
resursele copilului ºi ale mediului;
c) principiul flexibilizãrii programelor specifice
educaþiei timpurii;
d) principiul parteneriatului pedagogic dintre
pãrinþi  cadre specializate în educaþie

timpurie  reprezentanþi ai comunitãþii;
e) principiul diversitãþii metodologice angajatã
în alegerea strategiilor, metodelor, tehnicilor ºi
mijloacelor de educaþie timpurie;
f) principiul valorificãrii optime a rolurilor
cadrelor specializate în educaþie timpurie;
g) principiul valorificãrii optime a rolurilor familiei
ºi comunitãþii.
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Summary

The current issue of the magazine is dedicated to the early education which is prior in teaching and
educating. This is the period of establishing the educational frames of tomorrows man, citizen, and
professional. This issue encompasses a new rubric: Education for all where we have succeeded to
place the articles which mostly reflect the need of this education, curricula implementation in preschool
institutions, and unfolding the Education for All - Fast-Track Initiatives project of the Ministry of
Education and Youth, with the assistance and support of different organizations in the implementation
of the project: PRO DIDACTICA, UNICEF, Step by Step, The Institute of Educational Sciences, Dr. Viorelia
Moldovan-Bãtrînac, the vice  minister of Education reckons: The early childhood is the most important
period in ones life through its consequences left upon the ones further development. Every child
deserves an individual approach for a better future.
In the Quo vadis rubric we succeeded to interview two managers: Liviu Dascãl, of the Waldorf
kindergarten-school, and Valentina Lungu, the manager of the Step by Step kindergarten.
We continue to publicize the rubric Un viitor pentru fiecare copil where the communitarian centers
from Corneºti, Ungheni and the one from Cahul are presented.
The authors, Victoria Gonþa and Olga ªevcenco succeed to elucidate in their articles the problem of
the children from disintegrated families: the consequences of parents migration in the process of the
childs personality development and the consequences of the disintegrated families children having a
wrong perception about their value.
Dezvoltarea gândirii critice - where we publicize a number of articles regarding the Romanian
Language, Economic Education and Mathematics that are specially designed for Moldovan teachers.

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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