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Politici sociolingvistice şi
integrarea socială a alofonilor
din Republica Moldova
Rezumat: Integrarea socială a alofonilor este examinată
în aspectele politicilor lingvistice şi educaţionale şi principiului epistemic general al unităţii naţional-universal. Autorul
Vlad PÂslaru
pledează pentru o educaţie lingvistică bi- şi multilingvă axată
pe valorificarea/dezvoltarea identităţii educatului concomidr.hab., Institutul de Filologie al AŞM
tent-integralist cu avansarea sa în universalitate.
Abstract: Social integration of allophones is researched in the aspects of linguistic and educational policies and epistemic
principle of national identity of universality. The author claims for bilingual and multilingual education focused on the development of the learner’s identity while being integral at the same time with learner’s advancement in the universality.
Keywords: communicative and linguistic skills, language cultivation, language education, bi- and multilingual education,
finalities of language education, identity, national-universal-european, educational policies, cult speaker.
“Orice cultură începe cu un miracol al spiritului: limba.“
(J. Burckhardt)

Identitate şi limbaj. Una din condiţiile fundamentale
ale existenţei în istorie a popoarelor, naţiunilor şi ţărilor
ce le ocrotesc este ca acestea să aibă o limbă comună în
care să comunice cetăţenii şi etnicii care le constituie, o
limbă care să creeze şi să depoziteze tezaurul culturalspiritual al comunităţii etnice şi statale, o limbă care să
reprezinte garantul identităţii fiecărui vorbitor, precum
şi al identităţii comunităţii etnice şi statale.
Pierderea limbii naţionale, ca şi diminuarea oricărei
funcţii a acesteia, conduce în mod inevitabil la pierderea
identităţii persoanelor şi comunităţii care o vorbesc.
Pierderea nevoită a identităţii, de regulă, îi impune
individului/comunităţii o identitate nouă net inferioară
celei congenitale. O mulţime de indivizi şi popoare
şi-au pierdut identitatea, aceasta fiindu-le devorată de
imperiile sau de civilizaţiile care i-au încorporat.
Diminuarea identităţii cultural-spirituale determinate
congenital, sub influenţa social-politică a unui mediu în
care persoana a emigrat benevol – pentru a beneficia de
mai multe libertăţi democratice şi cultural-spirituale (studii



mai bune, o carieră promiţătoare, un trai avansat), rezultă
cu starea de formare a unei noi identităţi, care, cel puţin la
stadiul primelor generaţii, este percepută ca o identitate superioară celei congenitale, căci integrează identitatea etnică
primară cu o identitate civică şi civilizatorie modernă.
Astfel, un român din R. Moldova, naturalizat în
condiţiile Rusiei, unde nu există cadru juridic şi social-cultural pentru învăţămînt şi activitate culturală în
limba română, va fi capabil să-şi păstreze identitatea
românească doar dacă aceasta este foarte puternică și
numai pe parcursul vieţii sale.
Altă situaţie e în SUA şi Canada, ţări constituite
aproape în totalitate din emigranţi, unde cele mai mici
grupuri de etnici pot forma societăţi culturale, care joacă
un rol decisiv în menţinerea identităţii social-culturale
şi lingvistice primare pe parcursul tuturor generaţiilor.
Naturalizarea americană sau canadiană, realizată în sînul
unei societăţi multietnice şi al unei civilizaţii multiculturale, bazate pe cea mai dezvoltată democraţie modernă,
nu înseamnă nicidecum pierderea primei identităţi, ci
integrarea în aceasta a unei noi identităţi civilizatorii,
fiecare individ, cu un anume efort intelectual-spiritual,
putînd uşor să menţină prima identitate nu numai fiinţei

sale, dar și coopiilor şi nepoţilor săi. În SUA şi Canada
comunicarea în limba română şi viaţa culturală românească, de exemplu, este un fenomen general răspîndit
în familiile de intelectuali români.
În ambele cazuri – al naturalizării forţate prin ocupaţie
teritorială şi invazie culturală şi al naturalizării benevol
asumate – individul şi comunităţile sînt atrase, cu sau fără
voie, în sfera bi- şi multilingvismului şi, respectiv, într-un
proces de educaţie lingvistică complexă, prin mijloacele
a două-trei limbi: materna, limba a doua (limba oficială a
statului în care este integrat) şi cel puţin o limbă străină.
Interacţiune sau invazie cultural-lingvistică? Educaţia bi- şi multilingvă, ca şi orice alt tip de educaţie,
este guvernată de patru factori de bază: demersul familiei, demersul societăţii (inclusiv al bisericii), demersul
învăţămîntului (concept-sistem-proces) şi demersul
educatului însuşi (autoeducaţia).
Educaţii din R.Moldova, unii deja în perioada preşcolară, iar ceilalţi începînd cu clasa I, sînt antrenaţi în
mod instituţionalizat în educaţia multilingvă: fiecare
elev moldovean, cu acordul dat sau mutual al familiei,
ca şi elevii din majoritatea ţărilor lumii, îşi cultivă limba
maternă şi mai învaţă încă cel puţin două limbi străine.
Limba rusă, în condiţiile R.Moldova, oricum ar fi statuată politic – din punct de vedere ştiinţific este o limbă
străină pentru educaţi. Deşi această situaţie s-a instalat
în învăţămîntul nostru de cca un secol, ea n-a produs şi o
societate multilingvă, ci doar parţial bilingvă, reprezentată de băştinaşii majoritari – etnicii români, care vorbesc
materna română şi străina rusă, în perioada sovietică
această limbă fiind statuată ca limba a doua (LD). Dar
orice speculaţii politice, ştiinţifice sau cultural-lingvistice s-ar face, această realitate mărturiseşte imperturbabil
despre rolul dominant al factorului social-politic în
educaţia multilingvă: chiar şi în condiţiile în care individul face opţiune liberă pentru o formare multilingvă,
libertatea sa este condiţionată sau chiar stabilită, direct
sau ascuns, de factorul social-politic.
Astfel, toţi moldovenii vorbesc rusa nu pentru că au
făcut opţiune pentru învăţarea ei – pentru aceasta niciodată nu li s-a cerut acordul – nici al lor, nici al părinţilor
(și nu li se cere nici după declararea Independenţei!),
ci pentru că au fost şi sînt obligaţi s-o înveţe, pentru că
limba rusa funcţionează în fapt ca LD (deseori fiind
impusă în mod agresiv). Ambele limbi însă, româna (din
cauza invaziei culturale a limbii ruse) şi rusa (din cauza
culturii ruse marginale din spaţiul existenţial românesc),
funcţionează preponderent în variantele vorbite necultivate, căci nu sînt susţinute sau sînt slab influenţate de
valorile cultural-lingvistice ale varia tipuri de texte, care
reprezintă varianta cultă a oricărei limbi.
Procesele europenizării şi globalizării, deşi se manifestă aparent exclusiv economic şi cultural, determină,
preponderent prin invazie culturală, stabilirea unei

societăţi declarate ca multilingve, care însă, ca şi în
cazul imperiilor, se reduce în fapt la o societate bilingvă.
Experienţele Elveţiei, Belgiei, dar şi ale Transnistriei şi
UTA Găgăuzia, arată că locuitorii acestor ţări şi regiuni
n-au depăşit niciodată nivelul unui bilingvism necultivat,
în varianta comunicării orale.
Obiectivele şi finalităţile EBML. Aşa cum le-am definit
şi într-un studiu recent [1], finalităţile educaţiei, pentru o
mai uşoară şi inteligibilă proiectare-structurare educativdidactică, iau forma de competenţe, ale căror sisteme se
dezvoltă în trăsături caracteriale, comportamente și aptitudini/talente. Finalităţile educaţiei sînt valori ale scopului
şi idealului educaţional. Proiectate curricular, finalităţile
educaţiei obţin forma de obiective educaţionale şi sînt
componente ale documentelor şcolare (concepţii şi strategii
naţionale, curricula etc.). O proiectare ştiinţific întemeiată a
obiectivelor şi finalităţilor educaţiei trebuie să ia în consideraţie toţi cei patru factori ai educaţiei. Cu cît domeniul/tipul
educaţiei este mai concret, cu atît creşte rolul şi importanţa
factorului educatul în proiectarea didactică.
În acest context, devine evidentă şi cauza principală
a calităţii vorbirii persoanelor într-o societate bi- sau
multilingvă: vorbitorii acceptă să vorbească aşa cum
vorbesc, deoarece consideră că vorbesc corect, căci
aşa vorbesc toţi cei din categoria lor. Ei acceptă că unii
vorbesc mai bine, mai frumos, mai nuanţat (scriitorii,
artiştii, prezentatorii TV, oamenii de ştiinţă, învăţătorii şi
profesorii), însă, în acelaşi timp, cred că şi propria vorbire
este corectă, poate mai puţin dezvoltată ca a intelectualilor, dar corectă şi, mai ales, suficientă. Suficienţa, iar în
aspect ontologic, suficienţa de sine a lucrurilor şi fiinţelor,
este percepută întîi de toate în raport cu sine: exist, deci
îmi sînt suficient, deci şi vorbirea mea este suficientă
existenţei mele. Învăţ cuvinte şi expresii noi numai dacă
am nevoie de acestea. La şcoală mi se cere să învăţ mai
multe cuvinte şi expresii, precum şi multe lucruri despre
ele (pentru cazul dacă aş deveni un intelectual, cred eu).
În cotidian însă nu am nevoie să ştiu mai mult despre limbă şi vorbire decît ştiu cei din anturajul din care provin.
Învăţătorii mei pronunţă cuvintele mai altfel decît mine,
şi e frumos cum pronunță, dar majoritatea oamenilor pe
care îi întîlnesc în satul meu şi la oraş vorbesc ca şi mine,
de aceea ne înţelegem uşor şi toţi ne simţim bine.
Formarea conştiinţei suficienţei de sine este rezultatul
acţiunii complexe a mai multor factori de varia natură: socială, culturală, spirituală, lingvistică, fapt care sugerează
că şi strategiile (=politicile) de modificare a acesteia – în
cazul nostru, de îmbunătăţire a calităţii vorbirii titularilor
Poporului R.Moldova, trebuie să ia în calcul toţi factorii,
ca şi natura complexă a raporturilor dintre aceştia. Astfel,
chestiunea cultivării vorbirii depăşeşte cadrul unei activităţi de asanare, corectare şi culturalizare comunicativlingvistică a vorbitorilor limbii române în R.Moldova,
chestiunea respectivă fiind dată de chiar esenţa ontică
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a acestora: vorbirea moldovenilor este mărturisitoarea
esenţei lor. Vorbim aşa precum sîntem. Nu putem fi mai
buni decît vorbirea care ne arată în propria noastră esenţă.
Devenind însă mai desăvîrşiţi, obţinem în mod firesc şi
o expresie verbală mai bună pentru fiinţa noastră. Dorim
însă să fim mai buni? Cîţi dintre moldoveni îşi formulează
azi, cel puţin în anii de adolescenţă, idealul desăvîrşirii
de sine, care să le domine formarea în profesie, mariajul
şi cariera profesională? Şi cîte din curricula disciplinare
şi manualele şcolare le fixează atenţia elevilor asupra
misiunii vieţii lor: formarea asumată a unei identităţi
desăvîrşite în contextul valorilor naţional-regionale (europene)-universale, care să armonizeze într-o expresie
verbală la fel de desăvîrşită? Cîţi dintre absolvenţii liceelor
noastre încearcă inserţia social-culturală-profesională
independentă, împărtăşind acest ideal?
Am formulat această întrebare retorică, deoarece aşanumita trecere de la obiective educaţionale la competenţe
nu se referă, în studiile autorilor din Occident (la care fac
trimitere neofiţii managementului curricular) la suprimarea obiectivelor din curriculumul proiectat şi cel realizat,
precum s-a procedat la noi la ediţia a III-a a acestora
(2010), ci la întreg demersul educaţional, căruia i se cere
să se întemeieze într-o măsură mai mare, în condiţiile
menţinerii rolului specific al celorlalţi trei factori, pe
factorul educatul – pe competenţele sale, în primul rînd,
fără să se neglijeze şi celelalte achiziţii ale elevului, a căror
sinteză îi dau identitate cultural-lingvistică – trăsăturile
caracteriale, comportamentele şi aptitudinile/talentele.
Autorii din R.Moldova nu dau răspuns la această
întrebare, căci, de la declararea Independenţei, curricula
şi manualele nu-i mai preocupă nici chiar pe cercetătorii
în domeniu decît în aspectul unor profituri carierist-economice. Cercetătorii noştri nu oferă nici un răspuns şi cu
privire la sistemul de finalităţi specifice fiecărei discipline
şcolare (competenţe-trăsături de caracter-comportamente-aptitudini/talente), acestea fiind preluate mecanic, de
Curriculumul-2010, din competenţele generale propuse
de Comisia Europeană, autorii curricula disciplinare
demonstrînd necunoaşterea faptului că generalul (competenţele recomandate de CE) se manifestă prin particular
(obiectivele curriculare) şi singular (achiziţiile elevilor
concreţi), deci urmează să fie şi formulate (competenţele)
în termenii specifici ai disciplinei şcolare.
Nu face excepţie de la această eroare epistemică nici
Curriculumul LLRO – 2010 [2], care prevede, în calitate
de competenţe transversale (sic!) pentru educaţia lingvistică şi literară competenţele generale recomandate de CE,
inclusiv pe cele digitale, deşi elevii şi le formează în cadrul
disciplinei Informatica!.. Cu toate că în alt compartiment
al curriculumului autorii prevăd unităţi de conţinut cu
privire la cultivarea limbii elevilor, ca unităţi de formare
comunicativ-lingvistică, acestea apar accidental şi în
număr vădit insuficient primului scop al disciplinei – for-



marea vorbitorului cult de limbă română. Or, atunci cînd
o chestiune de ordin existenţial, precum este cultivarea
limbii române pentru Poporul R. Moldova, este neglijată
categoric de ştiinţă, a cărei misiune este tocmai oferirea
de soluţii chestiunii date, acest caz mărturiseşte despre
necesitatea unor intervenţii reformatoare drastice din
partea statului în domeniul de cercetare respectiv.
Probleme şi blocaje. Se ştie că mai rău decît răul
provocat de ignorarea unei probleme este răul abordării
incorecte a problemei, căci în primul caz conjunctura
subiectiv-obiectivă a celorlalţi factori aferenţi soluţionării
problemei ar putea s-o diminueze, fie chiar s-o anuleze,
iar în cazul al doilea acţiunea de soluţionare incorectă a
problemei fie o va accentua, fie va crea noi probleme. O
atare situaţie s-a produs drept consecinţă a definirii incorecte, pe plan regional (european)-mondial şi naţional, a
strategiilor educaţiei lingvistice a indivizilor şi popoarelor,
dar şi a caracterului refractar şi diletant al decidenţilor în
educaţia şi cercetarea pedagogică din R.Moldova:
1. Derogarea de la idealul uman. Idealul dintotdeauna
al omenirii, care, demonstrează E. Cassirer [3], este propriu
tuturor religiilor – propria desăvîrşire prin efort asumat, şi
care în contemporaneitate a obţinut forma libertăţii umane
[C. Noica, apud 4; 5; J.S. Mill, 6; G. Albu, 7 etc.], este
ignorat de ideologii UE, fiind avansate în locul acestuia
cîteva obiective generale, printre care şi educaţia bi- şi
multilingvă [8, 9, 10], menite să instaureze o comunicare
liberă între indivizi şi naţiuni pe coordonata democraţiei
şi cooperării. Nimic rău în asta. Dimpotrivă, sînt obiective
salutare. Dar eroarea constă în modul în care este înţeleasă
originea libertăţii umane: aceasta, deşi este semnificativ încurajată de tot felul de colaborări şi dialoguri inter- şi transpersonale/grupale/naţionale, se găseşte în însăşi universul
intim al fiinţei umane, e nucleul existenţei ei. Altfel spus,
devenim liberi datorită propriei identităţi (comunicarea cu
sinele lărgit, statua C. Noica) şi putem deveni mai liberi
datorită relaţiilor extrinseci cu alte persoane/grupuri/comunităţi. În cazul în care etnicul moldovean din R. Moldova
suferă (de fapt, se simte bine aşa cum este!..) de criza de
identitate şi de criza de proprietate [11, 12], este inutil să
sperăm că el va vorbi vreodată o limbă română cultivată,
căci el nu se asociază conştient sistemului de valori al
naţiunii române. Deşi naţionalitatea se obţine prin naştere, nimeni nu poate deveni exponent al propriei naţiuni
decît dacă şi-o apropriază prin efort cultural-spiritual şi
social-politic. Or, ştiinţific vorbind, deşi persoanele care
se autointitulează moldoveni, discriminîndu-se de români,
congenital aparţin naţiunii române, cultural-spiritual însă
nu vor aparţine naţiunii române atîta timp cît nu-şi vor
asuma în mod conştient apartenenţa la ea.
2. Naturalizarea alofonilor. Popoare etnic pure, se
ştie, nu există, cu atît mai mult este irealist să sperăm
la o naturalizare benevolă a etnicilor străini (=ocupanţi)
în cadrul poporului ocupat, chiar dacă acesta din urmă
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şi-a dobîndit de ani buni independenţa politică. Harta
modernă a lumii conţine o mulţime de exemple în acest
sens, pentru noi fiind semnificative Dacia romanizată
(106-271) şi Basarabia anexată de Rusia (1812). Nici
romanii, nici ruşii – popoare imperialiste, n-au învăţat
limba geto-dacă sau română, ci au impus geto-dacilor şi
moldovenilor, respectiv, limba latină şi limba rusă.
Calitatea politicului (de exemplu, declararea Independenţei R.Moldova) exprimă instantaneu şi atitudinea
comunităţii, care s-a declarat independentă, faţă de limba
pe care o vorbeşte. Conştientizarea necesităţii de a-şi
ocroti limba naţională este un act firesc al tuturor comunităţilor naţionale, care se produce în virtutea aceleiaşi
legi a suficienţei de sine: dacă eu exist, există şi o raţiune
a existenţei mele, iar orice există nu poate exista decît
ca entitate. Îmi ocrotesc deci limba pentru că această
acţiune este congenital indispensabilă fiinţei mele.
Noua condiţie politică a naţiunilor încorporate în Rusia-URSS – independenţa, le-a determinat să ia măsuri
complexe (atractiv-punitive) de naturalizare a rusofonilor, acţiune care a reuşit parţial doar în ţările baltice
şi în Georgia, dar n-a reuşit nici în cea mai puternică
ex-colonie a URSS – Ucraina. Pe de altă parte, cadrul
legislativ al R. Moldova (educaţie în limba maternă la
toate treptele de învăţămînt, iniţiat de Art. 35-2 al Constituţiei, comunicare nestingherită în limba rusă) [13,
14], procesele de europenizare-globalizare oferă condiţii
şi perspective nelimitate de existenţă social-economică
pentru rusofonii din noile state independente, fără ca
aceştia să fie nevoiţi sau să simtă necesitatea naturalizării. Integrarea europeană, inclusiv a educaţiei bi- şi
multilingve, diminuează substanţial rolul limbilor care
au exercitat-o în fostele lor colonii statele coloniale.
3. Opoziţia acerbă a socio-politicului. La nivel de
legiferare şi normare a cultivării limbii în R.Moldova,
inclusiv de naturalizare a alofonilor printr-o educaţie
lingvistică bi- şi multilingvă, opoziţia alofonilor este
atît de puternică, iar constructivismul politicienilor de
etnie română este atît de slab sau chiar le lipseşte cu
desăvîrşire, vorba lui nea Iancu, încît legislaţia şi actele
normative în domeniu au rămas cele limitate politic de
URSS, în 1989, cînd au fost adoptate. Acestea determină de facto politicile nefavorabile vorbitorilor limbii
române, limba oficială a statului.
Cu o treaptă socială mai jos, unde se manifestă aceste
politici, faptele sus-menţionate despre erorile epistemice ale
autorilor de curriculum şi alte lucrări sînt doar aparent de
natură ştiinţifică, în esenţă ele trădează apartenenţa autorilor
respectivi la viziunea totalitară asupra educaţiei, impusă
de vechiul regim sovietic şi revigorat la noi de guvernarea
comunistă, care i-a reinstalat în majoritatea funcţiilor
decidente ale învăţămîntului şi cercetării pedagogice pe
adepţii lor. Aceştia, de la directorul de şcoală pînă la oficialii
din cercetarea pedagogică şi funcţionarii de la minister,

neavînd altă formare profesională decît cea de sorginte
sovieto-comunistă, poleită cu informaţii nesemnificative
şi accidentale despre conceptul educaţional al omenirii în
epoca postmodernă, se manifestă ”ca atare”. În consecinţă,
în şcolile noastre, cu încă prea puţine excepţii, se vorbeşte
varianta necultivată a limbii române, de la elevi şi profesori
la directori şi inspectori, iar în cercetarea pedagogică, cei
care încă mai pronunţă curriculă-curricule elaborează
disertaţii de doctor despre managementul curriculumului.
Anume aceştia au revizuit concepţia învăţămîntului, standardele şi curricula şcolare, eliminînd din ele toate elementele conceptuale originale – întemeierea învăţămîntului pe
principii epistemice naţional-universale, standardizarea
teleologiei, structura echilibrată, acceptată şi implementată
la scară naţională în mod democratic timp de doisprezece
ani, a curriculumului şcolar etc.
Astfel, la ediţia a III-a a Curriculumului de LLRO
[2], formarea vorbitorului cult de limbă română nu mai
este proiectată într-un sistem de principii-obiectiveconţinuturi-metodologii specifice, ci de o manieră vădit
eclectică şi chiar strident de profan-diletantă, manifestă
mai ales în substituirea obiectivelor educaţiei lingvistice – una din cele patru componente de bază ale curriculumului, cu inexistentele, în cunoaşterea-formarea
umană, ”subcompetenţe” şi de aceea neatestate prin vreo
vocabulă de dicţionarele limbii române.
În concluzie: Educaţia bi- şi multilingvă (EBML)
este parte a educaţiei lingvistice generale, centrată pe
un obiectiv de comunicare interculturală în două şi mai
multe limbi, printr-un sistem de conţinuturi şi metodologii aferente, care răspunde nevoii fireşti de integrare
a educatului în universalitate.
În raport cu alofonii şi străinii, EBML are ca prim
obiectiv naturalizarea românească, prin integrare lingvistică şi social-culturală conştientă, în condiţiile legii,
care se produce simultan cu integrarea în universalitate.
Pentru a elimina riscul diminuării/pierderii identităţii naţionale a educaţilor în condiţiile actuale ale globalizării
economice şi social-politice, este imperios ca EBML
să urmeze principiul formării integralist-concomitente
a identităţii naţional-universale.
Imperativul culturii limbii române în condiţiile
R.Moldova revendică cu necesitate şi strategii (politici)
aferente, care ar trebui:
• să se întemeieze pe principii culturologice, lingvistic-comunicative şi pedagogice;
• să valorifice în abordare integralistă toţi cei 4 factori de bază ai educaţiei-educaţiei lingvistice;
• să propună un model educativ-didactic de convertire a valorilor metaeducaţiei în valori ale
proiectării acţiunii de influenţă educativă, iar
acestea din urmă – în valori ale persoanei celui
educat: competenţe, trăsături, comportamente şi
aptitudini comunicativ-lingvistice;
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• care să integralizeze un homo loquens cult, datorită atît formării sale specifice (comunicativlingvistice), cît şi celei generale, de identitate
umană desăvîrşită în propria fiinţă.
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Diagnosticarea pedagogică
ca factor de eficientizare a
managementului instituţional
Rezumat: În acest articol se prezintă modelul conceptual
al diagnosticării pedagogice din perspectiva calității educației,
a modernizării managementului instituțional; se elucidează
abordările diagnosticii, factorii generatori și favorizanți ai
Valentina Cojocaru
funcționării diagnozei; se determină dificultățile în conducere
cu identificarea cauzelor obiective și psihologice, precum și
Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă
a posibilelor soluții de îmbunătățire a situației.
Abstract: The empirically based conceptual model of pedagogical diagnosis from the perspective of streamlining institutional
management, identifies the diagnostic factors, generating factors and favoring factors of diagnosis’s operation, highlights the difficulties in leading with identification of objective and psychological causes, as well as possible solutions of improving the school.
Keywords: pedagogical diagnostics, prediction, management, quality, efficiency, decisive factors.

În condiţiile unor transformări de anvergură în sistemul de învăţămînt din R.Moldova, în perspectiva democratizării şi a integrării europene, managementul instituţional reclamă metode şi tehnici specifice, precum diagnosticarea
pedagogică, a cărei utilizare corectă condiţionează funcţionarea normală a unităţii de învăţămînt într-un nou context
social-pedagogic. Or, cunoaşterea reală a stării învăţămîntului la nivel de sistem, unitate educațională, clasă de elevi,
eveniment oferă nu doar diagnoza domeniului studiat, dar presupune şi o prognozare-determinare a perspectivei obiectului studiat. În context, principalele avantaje ale metodei de diagnosticare pedagogică concepută evolutiv, sistemic,
situaţional și praxiologic vizează: asigurarea fundamentării orientărilor cu referinţă la elaborarea şi aplicarea programelor de dezvoltare a domeniului/obiectului studiat; accesibilitatea scopurilor, a conţinutului instructiv-educativ şi căile
de realizare; preîntîmpinarea apariţiei unor disfuncţionalităţi majore prin identificarea cauzelor ce le generează într-o
fază incipientă; asigurarea bazei informaţionale necesare adoptării unor decizii strategice şi tactice curente şi eficace;
interacţiunea pedagogică (şi în sens de participare, motivare); finalitatea procesului didactic. După cum menţionează
Ş. Iosifescu, diagnosticarea pedagogică este ,,rod al unei iniţiative interne şi al muncii în echipă, ce trebuie înţeleasă
ca o activitate permanentă, de îmbunătăţire a calităţii, cu experienţă creativă, de analiză critică, ca o informaţie pentru
decizie, o parte integrată a activităţii şcolare” [1, p. 325]. Diagnosticarea ca disciplină ştiinţifică şi ca domeniu de
activitate ştiinţifico-practică este condiţionată social şi deci se schimbă pe parcursul istoriei. În general, conceptul de
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diagnosticare vizează extinderea posibilităţilor de efectuare a acestui act mai rapid şi cu exactitate cunoscînd
cauzele devierilor obiectului supus cercetării de la normele stabilite. În acest context, se remarcă evoluţia
componentelor diagnosticării, dezvoltarea neuniformă a
diverselor aspecte şi influenţa lor reciprocă.
Diagnosticarea pedagogică este un ansamblu de
mijloace de control şi evaluare a stării obiectului examinat, orientate spre optimizarea activităţii acestuia prin
elaborarea/perfecţionarea unor programe şi intervenţii
pedagogice respective. Aceasta se centrează pe studierea rezultatelor procesului instructiv-educativ, în baza
schimbărilor nivelului de educaţie a elevilor şi a creşterii
măiestriei pedagogice. Astfel, procesul dat este integrat
în spectrul acţiunilor sistemului de management şcolar,

contribuind la luarea de decizii corecte privind evoluţia
instituţiei de învăţămînt sau a domeniului/obiectului
studiat, la elaborarea de îndrumări și programe de corectare/dezvoltare (Figura 1).
Figura 1. Implicaţiile funcţionale ale diagnosticării
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Figura 2. Modelul conceptual al diagnosticării pedagogice
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Formarea personalităţii integrale – un deziderat al reformei învăţămîntului – constituie, în ultimă instanţă,
„nucleul epistemic” al diagnosticării pedagogice, care devine un instrument-cheie în favorizarea acţiunilor pentru
atingerea acestui scop şi care, în opinia noastră, înglobează în mod sintetic următoarele caracteristici:aptitudini,
atitudini, interese, inteligență, valori, trăsături de personalitate
Modelul conceptual al diagnosticării pedagogice (Figura 2) este unul explicativ-interpretativ, cu o forţă teoretică
avansată şi cu o aplicabilitate extinsă, arată complexitatea şi integralitatea acestei acţiuni în cadrul managementului
instituţional cu orientare spre creşterea eficienţei individuale şi organizaţionale, implicaţiile teoretice şi practice
cu referinţă la perspectivele de abordare (sistemică, situaţională, praxiologică), domeniile/obiectele şi scopurile
diagnosticării pedagogice, funcţiile, principiile, tipurile, etapele, metodele şi instrumentariul folosit, conexiunile
sale cu alte funcţii manageriale.
Diagnosticarea pedagogică este un proces complex şi se integrează în sistemul metodologico-managerial al
unităţii de învăţămînt. Metodologia de elaborare a cercetării în procesul de diagnosticare pedagogică urmează, de
regulă, acelaşi scenariu (Figura 3).
Figura 3. Scenariul diagnosticării pedagogice
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Cadrul de diagnosticare a sistemului metodologicomanagerial din şcoală, conceput drept cadru axiomatic
operaţional ce unifică eforturile managementului instituţional întru optimizarea activităţii unităţii de învăţămînt,
vizează: 1) diagnosticarea sistemică (diagnoza nivelului
de realizare a PDŞ, planului managerial; progresul şcolii
în funcție de nivelul de performanţe atins; nivelul rezultatelor elevilor în raport cu evaluările naţionale; calitatea
orientării şcolare şi vocaţionale etc.); 2) diagnosticarea
structurată (structura curriculumului şi cuprinderea
necesarului; cuprinderea şi echilibrul dintre elementele
curriculare; calitatea şi accesibilitatea planurilor, a programelor de învăţămînt şi a manualelor; diagnosticul calităţii
lecţiei etc.; 3) diagnosticarea componentului (nivelul
pregătirii elevilor către şcoală; dezvoltarea individuală;
starea sănătăţii elevilor şi asigurarea asistenţei medicale;
apartenenţa şi starea socială a părinţilor elevilor; reuşita elevilor – curentă, trimestrială, anuală, pe trepte de
învățămînt, pe clase, pe discipline etc.; 4) prognosticarea
(identificarea opţiunilor elevilor, satisfacerea nevoilor;
sistemul informaţional din şcoală în contextul luării deciziilor privind dezvoltarea organizaţională; identificarea
nevoilor de formare a cadrelor didactice şi manageriale
etc. Cadrul de diagnosticare se impune a fi aplicat în
contextul conceptului de calitate, dar şi al conceptelor
asociate/înrudite, cum ar fi cel de planificare a calităţii,
asigurare a calităţii, control al calităţii, îmbunătăţire a
calităţii, managementul calităţii, abordate şi exemplifi-



+
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cate de noi în lucrarea Diagnosticarea pedagogică din
perspectiva asigurării calităţii educaţiei.
Diagnosticarea pedagogică este condiţionată de o
multitudine de factori – varietatea şi interacţiunea, natura
şi numărul acestora trebuie luate în consideraţie în fiecare caz aparte. Importantă, din perspectiva activităţii de
conducere, este conştientizarea acestor factori relevanţi
pentru influenţa benefică a rezultatelor diagnosticării în
luarea deciziilor respective, modificarea comportamentului managerului/echipei manageriale. Cunoscînd factorii
respectivi, semnificaţia, ponderea, corelaţia, interacţiunea
lor, putem stăpîni şi dirija mult mai bine procesul de diagnosticare şi influenţa sa asupra acţiunilor practicabile
şi dezirabile. De asemenea, cunoaşterea lor facilitează
luarea deciziei în demersul ameliorativ-transformativ
de schimbare şi de asigurare a eficienţei activităţii de
conducere. Consonanţa sau disonanţa acestor factori este
determinantă în eficientizarea diagnosticului pedagogic
şi, implicit, a actului de conducere. Astfel, luînd la bază
spectrul de diagnosticare pedagogică realizat de noi
la nivel de sistem şi de unitate şcolară [2], am scos în
evidenţă factorii generatori şi favorizanţi ai funcţionării
dianosticului, factori care sînt de natură subiectivă, obiectivă, psihologică și conjunctural-sociologică:
− pregătirea profesională, competenţele personalului în efectuarea diagnosticării pedagogice
(cunoştinţele şi experienţa, interesul pentru probleme şi atenţia acordată acestora, înţelegerea
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−

−
−
−
−
−

şi conştientizarea scopurilor diagnosticării, cunoştinţele şi experienţele necesare abordării şi
soluţionării problemelor, în luarea de decizii);
natura problemelor de diagnosticare (psihoindividuală, psihosocială, psihoorganizaţională,
gradul de complexitate, impotanţa, restricţii de
realizare, statutul erorilor – acceptabile sau nu);
ambianţa (normele, sructura, relaţiile, tehnologiile organizaţiei, flexibilitatea, receptivitatea);
participarea/implicarea subiecţilor în procesul
de diagnosticare, nivelul motivaţional;
comunicarea deschisă, productivă, colaborativă;
organizarea tehnologică a muncii, instrumentele
disponibile de cunoaştere/diagnosticare;
mediul, contextul, situaţia (eficienţa grupului,

natura problemelor, presiunea timpului, climatul, interacţiunea dialectică în unitate şi relativa
discontinuitate, contradicţie);
− mediul extern/social (stratificarea socială, cultura).
Astfel, factorii funcţionării diagnosticului pedagogic
apar în calitate de criterii evaluative ale eficienţei sau
ineficienţei acestui proces cu impact asupra actului de
conducere. Diagnosticarea pedagogică este parte a unui
proces organizaţional. Succesul managerului, al cadrelor
didactice, al unităţii de învăţămînt în ansamblu este dependent de modul de realizare a acesteia în activitatea
pedagogică-managerială, de determinare a cauzelor
obiective şi psihologice (individuale şi psihosociale/organizaţionale) a dificultăţilor în conducere şi a soluţiilor
posibile (Tabelul 1).

Tabelul 1. Sinteza diagnosticării dificultăţilor în conducerea unităţilor şcolare şi căile posibile de soluţionare
întru perfecţionarea şcolii

• Reticenţa faţă
de schimbările
sociale, politice,
economice
• Cadrul legislativ
depăşit, axat pe
conducerea de tip
administrativ
• Structura ierarhică
fixă cu control de
sus în jos
• Autonomia instituţională limitată

Soluţii posibile
Realizarea în
fapt a reformelor declanşate

Individuale

• Capacitate
limitată de
încercare a
noului de
către manaAdoptarea unei
gerii şcolari
noi legi a învă• Diferenţieri
ţămîntului
mari de
statut care
Crearea de
întăresc
structuri plate
ierarhia
Descentraliza- • Accentuarea
prerogativei
re, autonomie
manageriale
deplină
• Finanţare limitată Finanţare diverşi a poziţiei
în sistem
sificată
• Migraţia de cadre Remunerare
didactice
adecvată
• Creşterea nuÎmbunătăţirea
mărului copiilor
• Remunerare
condiţiilor de
abandonaţi din
neadecvată,
viaţă
cauza migraţiei
lipsa unui
părinţilor
mecanism
• Influenţa neînsem- Implicarea
de salarizare
nată a părinţilor în părinţilor în
în bază de
educaţia copiilor educaţie
performanţe
• Prăbuşirea
• FragPromovarea
demografică a
mentarea
unui program
populaţiei şcolare naţional de
activităţii
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şi separarea
ameliorare a
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„gîndirii” de
stării demograperspectivă a uni- fice
„acţiune”
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CAUZE PSIHOLOGICE
Psihosociale/
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Organizaţionale
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nagement centrat pe
managerilor
control
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ţei pe baza unui minim
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marea individuală a
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postului
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a rezolvării
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răspunderea lor faţă de
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Prioritatea menţinerii, formării şi
reconversiei personalului existent
Remunerare adecvată eforturilor
depuse
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Rezultatele diagnosticării privind conducerea unităţilor şcolare obţinute în procesul unor diverse cercetări
ne-au permis să identificăm obiectivele generale ale
diagnosticării: depistarea cuantificată a principalelor
puncte forte şi slabe ale managementului instituţional;
determinarea potenţialului de viabilitate managerială;
evidenţierea „zonelor” structural-organizatorice cu
potenţial ridicat, mediu sau scăzut; conturarea unor recomandări de amplificare a potenţialului de viabilitate,
axate pe cauzele generatoare de puncte forte şi slabe;
furnizarea elementelor necesare pentru fundamentarea şi
elaborarea strategiei globale la nivel de sistem şi unitate
şcolară; depistarea principalilor factori de susţinere
şi/sau de rezistenţă la schimbare; evidenţierea cauzală
a stadiului realizării obiectivelor organizaţionale.
R.Moldova trebuie să devină o societate bazată pe
cunoaştere, capabilă să asigure creşterea economică
şi o mai bună coeziune socială. Tendinţa de integrare
europeană implică asigurarea calităţii educaţiei într-o
manieră holistică, luînd în vedere elaborarea de politici (legislaţie, dialog social, investigaţii), problemele
instituţionale (management, capacitate instituţională,

resurse umane, autonomie instituţională şi pedagogică),
serviciile acordate (informare şi orientare), problemele
de cercetare (pedagogie postmodernă, curriculum,
eficienţa învăţării, calitatea educaţiei), precum şi evaluarea, certificarea proceselor şi a procedurilor. Astfel,
noile orientări şi realităţi implică o nouă viziune asupra
diagnosticului, domeniu care se impune a fi explorat
din plin, inclusiv, şi îndeosebi, în sensul perfecţionării
actului de conducere, de valorizare a individului, a capacităţilor sale într-un nou context social-pedagogic şi
din perspectiva asigurării calităţii educaţiei.
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Abordări conceptuale şi
etiologice ale atitudinilor
parentale faţă de copilul
cu dizabilităţi
Rezumat: Acest articol prezintă rezultatele unui studiu
privind
problema complexă a atitudinilor parentale, în special
Tatiana Vasian
în familiile care educă copii cu dizabilităţi, analizînd, totodată,
factorii implicaţi în dezvoltarea acestor atitudini.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abstract: This article presents the study with reference to
the complexity of the problem of parental attitudes and especially the attitudes of parents of children with disabilities, as also the
analysis of the factors involved in the development of parental attitudes.
Keywords: parental attitudes, children with disabilities, parents’ personality traits, parenting strategies, parenting behavior.

Recentele cercetări în arealul ştiinţelor socioumane prezintă mai multe variabile implicate în dezvoltarea copilului, cele mai semnificative fiind: atitudinile parentale,
psihologice şi conţinutul, structura şi dinamica lor detrăsăturile de personalitate ale părinţilor, strategiile
pind de paradigmele ştiinţifice, de orientările teoretice
parentale, comportamentele educative parentale, stilul
ale autorilor lor. În studiile din Occident se utilizează
de interacţiune cu copilul.
frecvent conceptul de ataşament matern faţă de copil
Numeroase cercetări menţionează faptul că un com(J. Bowlby, M. Cranley, 1981; R. Mercer, 1986; M.
portament parental, în interacţiunea multiaspectuală cu
Leifer, 1977). Autorii ruşi folosesc mai mult termenii
copilul, este determinat de trăsăturile de personalitate
de atitudine parentală, poziţie parentală (A. Spivakovale mamei şi tatălui. Ele intervin ca un „filtru mintal
skaia, 1981), poziţie maternă (interioară) (E. Zaharova,
prin care percepi lumea” [2, p. 24]. Aceste filtre, care
2002; Е. Aivazian, 2005; I. Razenkova, S. Inevatkina,
nu sînt altceva decît atitudinile noastre, la unii oameni
G. Odinokova, 2008) și gradul de pregătire psihologică
pot fi pozitive, optimiste, iar la alţii – negative, pesimispentru maternitate (S. Meşcereakova, 1995; N. Avdeeva,
te. Termenii prin care se determină aceste formaţiuni
N. Ganoşenko, 1996) [5, p.45].
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Totuşi, aici se impun anumite precizări. Atitudinea
parentală este un concept complex, larg şi include un şir
de noţiuni, precum valorile personale, percepţia sinelui şi
a copilului, reprezentări şi aşteptări ce ţin de dezvoltarea
copilului. I. Ajzen şi M. Fishbein desemnează componentele atitudinii parentale: aprecierea a ceea ce poate sau nu
poate face copilul; cunoştinţele despre procesul dezvoltării
sale cognitive, sociale; rolul părintelui în viaţa copilului;
educaţia lui; mijloacele de disciplinare la care se recurge.
Reprezentările parentale au o influenţă decisivă asupra
relaţiei cu copilul, constituind surse importante de iniţiere
şi realizare a strategiilor educaţionale [Apud 9, p. 14].
Analizînd principalele abordări privind atitudinile
parentale, observăm amprenta psihanalizei clasice asupra
descrierii specificului relaţiei mamă-copil şi a atitudinii
materne. De fapt, această teorie freudiană a fost prima
care a evidenţiat legătura strînsă între atitudinile parentale
şi dezvoltarea copilului [7]. Acest curent în psihologie a
generat noi abordări a problematicii în cauză, mai cunoscute fiind teoriile lui E. Erickson, E. Fromm, C. Rogers, J.
Bowlby. Bunăoară, în teoria epigenetică a lui E. Erickson
accentul se deplasează de pe ataşamentul instinctiv al copilului (pentru care mama reprezintă primul şi cel mai important obiect al atracţiei, dar, în acelaşi timp, este şi cea care
impune anumite interdicţii) spre interacţiunea lui cu adulţii
din cercul de relaţionare apropiat. Examinînd atitudinea
parentală ca fundament al dezvoltării copilului, E. Fromm
face o distincţie calitativă între atitudinea paternă şi cea
maternă după criteriul condiţionării şi al controlului [Apud
7, p. 4]. Astfel, dragostea maternă este una necondiţionată
şi nesupusă controlului din partea copilului, pe cînd cea paternă este condiţionată de anumite realizări ale copilului, de
gradul de corespundere cu aşteptările tatălui. Prin această
analiză E. Fromm evidenţiază esenţa atitudinii parentale,
caracterul ei ambivalent şi, în acelaşi timp, controversat.
C. Rogers considera că anume dragostea necondiţionată
îi asigură copilului o dezvoltare armonioasă.
În teoria ataşamentului parental se descrie ambiguitatea relaţiei dintre mamă şi copil: el manifestă dorinţa
de a cunoaşte activ lumea şi de a se detaşa de mamă, pe
de o parte, şi exprimă tendinţa de a se simţi protejat şi
în siguranţă, avînd nevoia de a fi mereu lîngă ea, pe de
altă parte. Copilul se descoperă pe sine prin intermediul
atitudinilor apropiaţilor, care, la rîndul lor, îi determină
atitudinea faţă de persoanele din preajmă.
Din analiza literaturii de specialitate observăm că
atitudinea parentală este descrisă prin diverşi termeni.
Cu toate acestea, aproape în fiecare abordare poate fi
desprinsă o dihotomie iniţială, care generează ambivalenţa şi polarizarea termenului respectiv. Pe de o parte,
caracteristica principală a unei atitudini parentale constă
în manifestarea dragostei faţă de copil, care determină
încrederea în el, acceptarea lui necondiţionată. Pe de altă
parte, atitudinea parentală implică exigenţă şi control, prin

care părintele încearcă să aducă comportamentul copilului
în corespundere cu normele morale, sociale existente.
Indiferent de diferenţele legate de terminologie, precum
dragostea şi controlul, satisfacţia şi realitatea, condiţionarea şi lipsa condiţionării, acest caracter contradictoriu
al atitudinilor parentale se poate observa în majoritatea
studiilor cu privire la natura atitudinilor parentale.
Cercetătorii ruşi utilizează frecvent termenul de poziţie parentală, iar în cazul mamelor – poziţie maternă
(interioară) – avînd la bază abordarea cultural-istorică a
dezvoltării psihicului uman [6]. Această poziţie reprezintă o formă de reflectare, de acceptare şi asimilare de către
mamă a rolului său social de părinte, care îndeplineşte
funcţiile de proiectare şi reglare a propriei activităţi
şi a procesului de comunicare. Atitudinea parentală a
mamei este constituită din imaginea de sine şi imaginea
copilului, care, împreună, fundamentează şi determină
percepţia, emoţiile vizavi de copil şi comportamentul
propriu-zis din cadrul acestei interacţiuni [6, p. 45].
R. Ovciarova defineşte atitudinile parentale ca viziuni
asupra rolului de părinte, ce includ mai multe componente:
cognitivă, emoţională și comportamentală. Acelaşi autor
menţionează că expectanţele şi atitudinile parentale includ
trei niveluri de analiză: atitudinile partenerilor privind viaţa
de familie; atitudinile faţă de relaţia părinte-copil; expectanţele ce vizează o relaţie ideală cu copilul [8, p. 36].
Cercetătorii canadieni B. Terrisse şi F. Larose evidenţiază componenta educativă în relaţia cu copilul,
analizînd conceptul de atitudine parentală şi delimitînd
conceptul de atitudine educativă parentală. În viziunea acestor autori, atitudinile parentale fac parte din
competenţele educative parentale şi reprezintă trăsături
stabile de personalitate, care reflectă dispoziţia de a
reacţiona într-o anumită situaţie. Ele pot fi divizate în
două categorii: cele legate de aspectul afectiv al relaţiei
părinte-copil şi cele ce vizează aspectul comportamental
al aceleiaşi relaţii [11, p. 1].
A. Cosmovici vorbeşte despre două axe ale atitudinii
parentale faţă de copil. Pe una dintre ele se situează
atitudinile pozitive de acceptanţă şi de căldură a părinţilor faţă de copil, iar la extremă – opusul lor – rejecţie,
camuflată sau nu, ce se manifestă prin ostilitate (autoritate brutală). Cea de-a doua axă este reprezentată
de autonomia psihică acordată de părinţi, uneori pînă
la neglijare, pe de o parte, şi diverse forme de control
(lejer, ferm, sever), pe de altă parte [Apud 3, p. 106].
Autorul susţine dependenţa comportamentului copilului
de combinarea acestor două axe atitudinale.
Mai mulţi specialişti ce lucrează cu familiile care
educă copii cu dizabilităţi sînt de părerea că orientările
valorice, montajele motivaţionale şi atitudinile părinţilor
suferă schimbări, deformîndu-se. V. Tkaciova menţionează caracterul optimist al expectanţelor parentale:
„Eu visam ca şi copilul meu să fie frumos, fericit...”. Ele
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însă, nu sînt confirmate odată cu apariţia copilului cu
dizabilităţi, graţie necorespunderii lui cu imaginea socială
ideală, dorită. Această situaţie generează conflictul dintre atitudinile personale şi cele sociale existente, care le
declanşează părinților trăiri emoţionale negative. Pentru
a-şi menţine echilibrul dintre propriile aşteptări şi idealuri,
părintele va trebui să renunţe la acest copil sau să meargă
împotriva tuturor, ajungînd să-şi iubească odrasla aşa cum
este, adică să o accepte [8, p.37-38].
Pentru a înţelege modalităţile de formare a diverselor
forme de atitudini preluate de părinţi vizavi de copilul cu
dizabilităţi, este important să analizăm factorii ce influenţează formarea sau schimbarea lor. A. Gherguţ relevă: „gradul dizabilităţii pe care-l prezintă copilul; factorii afectivi,
sociali și culturali ai anturajului ce condiţionează modul
în care părinţii trăiesc această realitate; nivelul de aspiraţie
familială; măsura în care copilul satisface aşteptările părinţilor în sensul unei realizări sociale sau intelectuale” [1, p.
319]. V. Tkaciova consideră că, pe lîngă complexitatea şi
gradul dizabilităţii copilului, conştientizarea şi acceptarea
situaţiei noi de către părinte poate fi dictată şi de: personalitatea părintelui, capacitatea lui de a accepta sau nu situaţia
copilului şi, în final, însuşi copilul; lipsa sprijinului pozitiv
acordat familiei din partea mediului social (prezenţa sau
lipsa unei relaţii reciproce dintre familia copilului cu dizabilităţi şi societate) [8, p. 29]. I. Bagdasarian completează
şirul factorilor cu particularităţile relaţiilor intrafamiliale,
prezenţa în familie a altor copii sănătoşi [4].
O influenţă considerabilă asupra formării atitudinii
parentale faţă de copilul cu dizabilităţi o au şi montajele
sociale. Părinţii sînt deseori supuşi unor presiuni şi tensiuni
suplimentare legate de statutul lor într-o societate, care nu
este întotdeauna pregătită să accepte şi să ajute un copil
cu dizabilităţi [10]. Pe parcursul dezvoltării omenirii,
atitudinea faţă de dizabilitate a evoluat de la segregarea
acestor persoane la acceptarea şi înţelegerea necesităţii de
a le oferi sprijin. Realitatea arată însă că societatea renunță
foarte încet la atitudinea intolerantă, plină de dispreţ, la
desconsiderare, la frică faţă de aceste persoane, ele fiind
consecinţele epocii sovietice, în care prezenţa persoanelor
cu grade severe de invaliditate era negată. O atare atitudine
a societăţii faţă de diversitate, dizabilitate are o influenţă
negativă asupra climatului intern al familiei şi asupra poziţiei părinţilor în vederea acceptării sau respingerii copilului
cu probleme de dezvoltare. Astfel, părintele este presat de
societate, care îl apreciază, întîi de toate, prin corespunderea
sau necorespunderea lui cu norma prestabilită.
Observăm că, sub influenţa unor factori, atitudinile
parentale faţă de copilul cu dizabilităţi suferă schimbări.
Avînd în vedere complexitatea atitudinilor respective şi
influenţele la care sînt supuse, etiologia lor trebuie abordată
prin determinarea factorilor externi, precum cei ce ţin de
mediul social, familial, cultural, şi a interacţiunii acestora
cu factorii interni, biologici şi psihologici, ce ţin de părin-
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te – trăsături de personalitate, particularităţi de percepţie
interpersonală etc.
În concluzie: Analiza studiilor privind specificul sferei
motivaţionale şi a orientărilor atitudinal-valorice ale părinţilor copiilor cu dizabilităţi ne dovedeşte existenţa unui
conflict intern între atitudinile şi aşteptările lor vizavi de
copil. În acest caz, atitudinile părinţilor faţă de copil intră
în conflict cu montajele, stereotipurile adoptate de mediul
social. Părinţii copiilor cu dizabilităţi se află într-o situaţie
psihotraumatizantă de durată, care le influenţează toate
valorile semnificative. Conflictul intern naşte stări emoţionale negative, generînd subaprecierea, o imagine de sine
inadecvată. Acest conflict va determina şi specificul relaţiei
părinte-copil, şi stilul de parenting adoptat. Pentru a minimaliza efectele nedorite ale acestor influenţe, la constituirea
serviciului de asistenţă psihosocială a familiei, în special
a familiei care educă copii cu dizabilităţi, este nevoie de
o abordare complexă a atitudinilor parentale, cu luarea în
calcul a tuturor factorilor ce tranzitează formarea lor.
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Actul comunicativ oral şi
scris. Modalităţi de elaborare
Rezumat: Competenţele comunicative, formate în timpul
anilor de şcoală, se dovedesc extrem de utile şi necesare pe
parcursul vieţii. Datoria profesorului de limba română este să
exploateze la maxim ocaziile de exersare a abilităţilor comunicative, adaptate diverselor situaţii cotidiene. Propunem mai jos
cîteva modalităţi de aplicare la clasă a unor exerciţii menite să
contribuie la producerea unor acte comunicative situaţionale:
Livia State
înţelegerea şi redactarea unui articol de fapt divers, a unui text
de felicitare, întreţinerea unei pagini de blog, precum şi elaboragr. did. superior,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, mun. Chişinău
rea comentariilor virtuale. În acest context, eseul colectiv poate
trezi elevilor gustul pentru textul scris. Producerea unui text în
clasă prin aplicarea unui algoritm are ca scop automatizarea elaborării lui în diverse situaţii în afara şcolii.
Résumé: Les compétences communicatives formées durant les années scolaires s’avèrent extrêmement utiles et nécessaires
à chaque personne tout au long de sa vie. L’obligation du professeur de langue roumaine est d’exploiter au maximum les occasions permettant d’exercer des compétences communicatives qui soient adaptées aux diverses situations de vie. Dans l’article
mentionné ci-dessous, on vous propose quelques modalités de mettre en application en classe certains exercices censés contribuer
à la production d’actes communicatifs situationnels: la compréhension et la rédaction d’un article de fait divers, la rédaction
d’un message de félicitation, l’entretien d’une page de blog, ainsi que l’élaboration des commentaires virtuels. Dans ce contexte,
l’essai collectif peut éveiller chez les élèves le gout du texte écrit. La production d’un texte en classe par l’intermédiaire de
l’application d’un algorithme a pour but l’automatisation de son élaboration en diverses situations extrascolaires.
Mots- clés: langue roumaine, compétences communicatives, rédaction d’un article, actes communicatifs situationnels,
message de félicitation, élaboration des commentaires virtuels.
„Cititul îl face pe om deplin, vorbirea îl face prompt, iar
scrisul îl face exact.”
(F. Bacon)

Pe parcursul vieţii sale, absolventul de gimnaziu sau
de liceu trece prin numeroase situaţii în care îi sînt solicitate abilităţile de bun cunoscător al limbii materne. Deşi unii
lingvişti afirmă că limba română are norme destul de bine
stabilite, dar ele nu sînt cunoscute şi respectate de toţi cei
care o folosesc [1], eforturile depuse în ultima perioadă şi
revizuirea curriculumului şcolar (2010) creează premise
reale pentru depăşirea acestei situaţii.
Studiul integrat al limbii şi literaturii române în
şcoală are ca scop formarea şi dezvoltarea competenţelor
de comunicare, care ar permite individului să acţioneze
pe întreg parcursul vieţii.

Dintre cele 15 competenţe specifice la Limba şi
literatura română stipulate de curriculumul şcolar în
vigoare, ne vom opri asupra unor modalităţi de formare
şi dezvoltare a competenţei Elaborarea şi realizarea
spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă. [2] În această ordine de idei, avem
certa convingere că viteza cu care se realizează cele trei
cerinţe specifice – spontană, fluentă, exactă – depinde
aproape în întregime de exersare, de antrenament. [3] În
cele ce urmează, oferim cîteva exemple de activităţi ce ar
putea facilita acţiunile profesorului la clasă în formarea
şi dezvoltarea competenţei sus-numite.
De multe ori, elevul este pus în situaţia să relateze
un eveniment, o întîmplare la care a participat sau a fost
martor. Şi deseori asistăm, din păcate, la scena cînd el nu
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reuşeşte să-şi organizeze clar şi consecutiv gîndurile sau
să găsească cuvintele necesare pentru a ilustra situaţia.
De aceea, profesorul ar trebui să creeze cît mai multe
situaţii simulate – oportunităţi pentru elevi de a-şi exersa
competenţele comunicative.
Capacitatea de a produce un act comunicativ, oral
sau scris, este direct proporţională cu abilitatea elevului
de a înţelege principiile de structurare a unui text în
funcție de specificul său, instanţele narative şi stilistice
ale acestuia. În contextul dat, sînt recomandabile un şir
de activităţi menite să-l ajute pe elev să înţeleagă ceea
ce citeşte, inclusiv valenţele conotative ale textelor de
care ia cunoştinţă în viaţa cotidiană.
Textele din categoria fapt divers sînt mereu la dispoziţie,
atît în presa scrisă, dar, mai ales, în cea electronică. Copiii,
navigînd pe Internet sau zăbovind pe reţelele de socializare,
citesc o sumedenie de texte despre diferite evenimente
(sociale, politice, economice, culturale), fenomene naturale, dezastre, accidente, situaţii surprinzătoare etc., care
le solicită, mai mult ori mai puţin, interesul. Cît înţelege şi
ce concluzii trag ei din cele citite? Propunem un model de
analiză a unui fapt divers selectat din presa autohtonă.
O pisică a fost „reţinută” de gardienii unei
închisori din Brazilia, pentru că avea lipite pe
blăniţă mai multe obiecte de contrabandă
Pisica a fost observată de paznici cînd traversa
curtea principală a închisorii, „blindată” cu obiecte
de contrabandă. În blăniţa ei fuseseră lipite, cu bandă
adezivă, ferăstraie, burghie, căşti, un telefon mobil şi un
încărcător. Purtătorul de cuvînt al închisorii a declarat,
potrivit realitatea.net, că „va fi greu să descopere cine
a trimis animalul şi la cine trebuia să ajungă”.
În închisoarea braziliană se găsesc 300 de deţinuţi, unul dintre ei fiind, probabil, destinatarul care
trebuia să primească obiectele.
Timpul Liber, 14 ianuarie 2013
După lectura individuală a textului, profesorul propune elevilor un set de întrebări, menite să le faciliteze
comprehensiunea celor citite: În ce ţară are loc acţiunea?
Cine înfăptuiește acţiunea? Ce face personajul principal?
În ce tip de instituţie se desfăşoară acţiunea? Cine şi de ce
se află acolo? Cum arată un ferăstrău? Dar un burghiu?
La ce servesc? Ce reprezintă contrabanda? Cine este un
purtător de cuvînt şi cu ce se ocupă el? Ce studii trebuie să
aibă un purtător de cuvînt? De ce s-au utilizat ghilimelele
în cazul secvenţelor: „reţinută”, „blindată”; „va fi greu
să descopere cine a trimis animalul şi la cine trebuia să
ajungă”? De ce este neobişnuită această întîmplare?
Discutînd cu elevii, profesorul se asigură că ei înţeleg
toate împrejurările faptului şi pot interpreta specificul
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actului narativ dezbătut.
La etapa următoare, profesorul poate modifica unele
circumstanţe, propunîndu-le elevilor să redacteze texte
proprii, gen fapt divers, în baza noilor condiţii: o pisică
într-o sală de clasă; o raţă într-un aeroport; o vrăbiuţă
într-un salon de spital etc. La redactare, elevii vor ţine
cont de următoarele momente, sugerate de profesor:
a) Cum a apărut animalul/pasărea în spaţiul dat?
b) De ce a ajuns acolo?
c) Care a fost reacţia celor din jur?
d) Care a fost impactul celor derulate?
Profesorul va orienta elevii spre elaborarea unui text
cu structură de ştire: titlul sau subtitlul incitant, în care
se anunţă direct faptul divers; cuprinsul – care prezintă
circumstanţele desfăşurării întîmplării şi finalul – care
conţine o informaţie generală despre eveniment. Se va
ţine cont de faptul că vocabularul textului redactat va
fi accesibil tuturor, iar stilul – obiectiv. Sarcina poate fi
completată prin cerinţa de a include în compoziţie structuri de felul: fără a prinde de veste, în ciuda eforturilor,
conform prevederilor legale, formalităţi de rigoare,
se află în afara oricărui pericol, au apelat la ajutorul
salvatorilor, cuvinte de recunoştinţă etc.
Astfel de exerciţii îşi au eficacitatea, dacă profesorul
apelează la ele cu regularitate, contribuind la automatizarea
unor structuri narative specifice unei situaţii concrete de
existenţă. Viaţa şcolarilor abundă în evenimente diverse,
despre care le place să povestească, şi profesorul este dator
să valorifice aceste ocazii pentru a contribui la formarea unei
comunicări spontane, fluente şi exacte a discipolilor săi.
O altă ocazie care solicită capacitatea copilului de a
elabora un text propriu reprezintă momentele cînd părinţii
îşi roagă odraslele să formuleze un mesaj pentru un omagiat din familie. Am asistat nu o dată la situaţii penibile,
cînd, la o reuniune familială, cineva dintre „prietenii” de
casă anunţă: Ia să vedem ce-i urează tatei fecioraşul lui,
situaţie în care bietul copil vede verde-albastru în faţa
ochilor, neavînd curajul să-i privească pe cei care aşteaptă
spectacolul. Copilul încearcă să-şi aducă aminte cînd la
lecţie, printre subiecte, rezumate, diverse tipuri de analize,
a învăţat aşa ceva. Şi iarăşi rolul profesorului de limba şi
literatura română este determinant. Exerciţiile pe care le-a
îndeplinit elevul la studierea temelor: Discursul de felicitare, Metafora, Modul conjunctiv al verbului, Argumentarea
unui punct de vedere ş.a. i-ar putea fi de real folos, iar
subcompetenţa de a redacta o felicitare familială (cl. a V-a)
ar deveni o competenţă acţional-strategică de viaţă.
De obicei, îi orientăm pe discipolii noştri să nu
accepte mesajele gratuite de pe Internet, deoarece ele
nu exprimă cu exactitate trăirile unui autor concret şi
nu oferă o notă de personalitate actului de comunicare.
Întotdeauna, îi îndrumăm să producă texte de felicitare
originale, proaspete, personalizate, care să reflecte relaţia concretă dintre două persoane.
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Pentru a-l obişnui pe elev să creeze un discurs de
felicitare, am putea porni de la argumentarea rolului
persoanei care urmează a fi felicitată (părinţi, bunici,
prieteni etc.) în existenţa cotidiană a micului autor. Unele
răspunsuri la un set de întrebări propus de profesor ar
putea sta la baza textului de felicitare: De cînd cunoşti
persoana vizată? Cît de des interacţionezi cu ea? Cum te
simţi în preajma ei? Ce s-ar întîmpla, dacă aceasta n-ar
mai fi lîngă tine? Ce crezi că ai învăţat de la ea? etc.
O practică eficace în acest sens este şi dezvoltarea
abilităţii de a construi metafore pentru anumite realităţi
concrete, exerciţiu întîlnit şi în testul final de absolvire
a ciclului gimnazial. De exemplu: mama – un soare, o
zînă…; tata – un scut, un brad…; copilăria – o filă din
viaţă, un curcubeu… etc.
Asamblarea ideilor într-un text scurt, de 3-4 enunţuri,
cu respectarea tuturor regulilor de construire a frazei
reprezintă etapa finală de producere. Nu uităm să atenţionăm tinerii creatori despre evitarea greşelilor frecvente
care se comit în astfel de cazuri: vă felicit cu sărbătoarea, vă cadonez etc. Exersarea în faţa clasei va constitui
un bun antrenament pentru ulterioarele ocazii.
Blogurile au intrat în viaţa noastră virtuală relativ
recent şi reprezintă o oportunitate ideală de exprimare a
propriilor opinii, atitudini, concordanţe sau dezacorduri
cu diferite idei. Unele emisiuni TV şi-au creat chiar rubrici în cadrul cărora trec în evidenţă variate articole şi
postări de pe cele mai vizitate bloguri. Să ai şi să întreţii
astăzi un blog este la modă, dar, poate, e şi un pretext
de manifestare a personalităţii în devenire a elevului
contemporan, care găseşte în paginile plasate pe Internet
o gură de libertate, destul de neîngăduită la şcoală.
Ce competenţe de comunicare scrisă trebuie să
posede un elev ca să-şi poată întreţine un blog sau să
lase comentarii reuşite, care sînt foarte solicitate azi pe
paginile unor publicaţii în varianta electronică? Răspuns
la această întrebare îl poate da un atelier de scriere la
tema respectivă, desfăşurat sub îndrumarea profesorului,
sau măcar nişte sfaturi ocazionale despre convenţiile
acestui tip de scriere. Iată cîteva:
a) Este ştiut că un blog trăieşte prin cititorii săi, numărul
de accesări fiind foarte important. De aceea, şi articolele
de blog trebuie să fie incitante, să menţină interesul
lectorilor prin conţinuturile de calitate, caracterul de
convingere şi atractivitatea lor.
b) Titlurile au un rol decisiv în atragerea cititorilor,
de aceea i se va acorda o atenţie sporită. Structura
titlului poate fi variată, acceptînd ludicul şi făcînduse uz din plin de valoarea stilistică a semnelor de
punctuaţie. De exemplu: Părinţi şi copii – duet sau
duel?, Învăţăm sau copiem?, Piersicul de Crăciun
(cu referire la personalitatea lui Florin Piersic), Rămîi
cu mine… etc.
c) Aranjarea în pagină este foarte importantă în structu-
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ra blogului. Chiar dacă ea este, de cele mai multe ori,
prestabilită, caracterele şi fonturile aplicate, rubricile
şi etichetele, prezenţa materialelor foto şi video oferă
personalitate şi aspect atrăgător blogului.
d) În cazul comentariilor la articole postate de alţii acceptăm un stil imparţial, atacăm ideea, şi nu persoana
(chiar dacă unii demnitari o merită), exprimîndu-ne
clar şi concis atitudinea. Exemplele sînt binevenite.
e)	La ordinea zilei rămîne corectitudinea gramaticală,
structura zveltă a frazei, aplicarea corectă a regulilor
de punctuaţie, deoarece orice text postat poate fi copiat
şi distribuit de alţi utilizatori de Internet.
Prezenţa mijloacelor multimedia în şcoli permite
elevilor să exerseze pe viu aceste reguli simple, iar profesorului să aprecieze direct în spaţiul virtual abilităţile
moderne ale acestora.
Întrebîndu-i pe elevi dacă le place să scrie, marea
lor majoritate au răspuns că nu. De vină poate fi timpul
reclamat acestei activităţi, frica de greşeli, care sînt mai
vizibile în comunicarea scrisă decît în cea orală, lipsa
asiduităţii şi perseverenţei pentru obţinerea unui produs
finit de calitate. Pentru a elimina această atitudine, ca
exerciţiu, am încercat la ore să elaborăm eseuri colective.
Pentru acest tip de activitate, elevii sînt repartizaţi în
grupuri de 3-4. Activitatea în echipe este precedată de
stabilirea planului de redactare a eseului. De exemplu,
pentru eseul de caracterizare a personajului, planul poate
fi unul tradiţional:
I. Introducere. Titlul, numele autorului, numele
deplin al personajului, tipologia şi locul lui;
II. Cuprins:
a) Aspectul fizic al personajului;
b) Trăsături morale prezentate direct. Exemple;
c) Trăsături morale prezentate indirect. Exemple;
d) Personajul – purtător al unor valori;
e) Paralelă cu alt personaj.
III. Încheiere. Importanţa personajului. Atitudine
personală.
Astfel, conţinutul de elaborat este repartizat în 7
părţi, mai mult sau mai puţin proporţionale: cîte una
pentru introducere şi încheiere şi 5 părţi în cadrul cuprinsului. Fiecărei echipe (numărul acestora este egal
cu numărul punctelor din plan) i se repartizează pentru
redactare un punct al planului. În urma discuţiilor în
grup, elevii elaborează, pe foi aparte, secvenţa de text
corespunzătoare în limita a 5-10 rînduri. La latitudinea
profesorului rămîne repartizarea elevilor în grupuri omogene sau eterogene, precum şi distribuirea secvenţelor.
În plen, se citesc toate fragmentele alcătuite. Ulterior,
profesorul sau şeful clasei multiplică pentru toţi elevii
cele 7 părţi ale caracterizării, urmînd ca acasă elevul
să transcrie tot textul, avînd libertatea să opereze orice
modificare. Recomandăm, la lecţia următoare, evaluarea
competenţelor de prezentare a materialului redactat.
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Ca orice activitate la clasă, eseul colectiv poate avea simpatizanţi, dar şi opozanţi printre cadrele didactice. După
părerea noastră, această modalitate de lucru prezintă mai multe avantaje, fiind agreată şi de elevi.
Avantaje
Elevii:
Au un volum de lucru redus.
Au posibilitatea să activeze în profunzime.
Pot conta pe ajutorul colegilor la elaborarea textului.
La sfîrşit, obţin o variantă finală a textului.

Dezavantaje
Elevii:
Cunosc calitativ doar o secvenţă.
Se pot eschiva de la activitate.

Oricare ar fi modalităţile de lucru aplicate de profesori în cadrul orelor de limba şi literatura română, obiectivul
final rămîne sporirea calităţii actului comunicativ, or, imperativul timpului solicită un vorbitor elevat, capabil de a se
adapta adecvat diferitelor situaţii de viaţă.
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Experienţe demne de urmat.
Imersiunea lingvistică
Rezumat: Formarea personalităţii integre a educaţilor de
alte etnii din R. Moldova este condiţionată, în mare măsură, de
motivaţia acestora de a învăţa limba română. Învăţînd-o, ei se
racordează la condiţiile reale ale mediului existenţial, se pot
mai lesne integra cultural-spiritual în Europa. În acest scop
se aplică una din metodele eficiente de realizare a educaţiei
multilingve – învăţarea prin imersiune.
Tamara Cazacu
Abstract: The formation of integral personality of members of
different ethnic groups from the Republic of Moldova is greatly condr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ditioned by their motivation to learn the Romanian language. While
learning it they get access to real conditions of existential environment and can easier join European cultural and spiritual values.
Keywords: Romanian language, multilingual education, linguistic immersion, European cultural and spiritual values.

“Aducem bucuria.”
Vizita de studiu în frumoasele şi înţeleptele ţări europene Letonia şi Estonia ne-a oferit bucuria de a comunica cu
mai mulți colegi din învăţămînt, de a cunoaşte unele aspecte ale unui domeniu mai puţin aplicat pe la noi. Imboldul
de a folosi din start ideea bucuriei a venit în timpul unei întîlniri la o grădiniţă de copii din Letonia, ai cărei educatori
ne-au mărturisit că scopul colectivului este de a pătrunde, la braţ cu bucuria, în sufletele copiilor, indiferent de activităţile pe care le realizează, dar şi de bucuria părinţilor, copiilor (vorbitori de alte limbi decît letona) care au reuşit să
depăşească mai multe bariere, parcurgînd împreună calea de însuşire eficientă a limbii oficiale.
Din acest punct de vedere, abordarea învăţării limbii române prin imersiune reprezintă un excelent instrument de
coeziune socială şi de dialog. De aceea, aplicarea noilor paradigme, tehnologii de însuşire eficientă a limbii române este
mai mult decît actuală, este vitală. Strategia conceptului constă în a-i integra în societate pe vorbitorii de limbă rusă, dar
şi pe imigranţi, prin limba română, păstrîndu-se legătura cu propria lor cultură şi limbă – prin învăţarea limbii materne.
Cunoaşterea limbii statului în care locuiesc ca și cetăţeni cu drepturi depline deschide calea către locuri de muncă
mai variate, chiar şi un acces mai bun către pieţele internaţionale, deoarece limbile italiană, franceză, spaniolă, română
fac parte din reţeaua limbilor europene. Persoanele care nu stăpînesc limba română sau o stăpînesc la un nivel insuficient
pierd din competitivitate în căutarea unui loc de muncă şi, din cauza lipsei de competenţă lingvistică, de comunicare
în limba statului. Evoluînd nivelul de stăpînire a limbilor, considerăm că în perspectivă va fi posibilă trecerea de la
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un loc de muncă pe viaţă (persoana nu-şi poate schimba locul de muncă, deoarece face faţă doar unei anume situaţii:
vorbeşte numai rusa, de exemplu) la posibilitatea de a schimba mai multe locuri de muncă. Ar fi utile şi alte progrese
în domeniul studierii limbilor, cum ar fi învăţarea limbii române de la vîrste fragede; organizarea şcolilor de vară, de
odihnă şi de studii; stagii de formare în România (în special pentru copiii găgăuzi sau bulgari care sînt lipsiţi de mediul
lingvistic românesc) în temeiul acordurilor bilaterale directe sau al acordurilor dintre ministerele respective.
Promovarea multilingvismului este susţinută de politica din domeniu a Uniunii Europene, fiind desemnat şi un
comisar european cu această responsabilitate. Educaţia bilingvă sau multilingvă presupune că: o parte a curriculumului se predă într-o altă limbă decît limba maternă; disciplina de învăţămînt se predă într-o altă limbă decît limba
maternă ş.a. Această metodă a fost numită IILSCD, adică învăţarea integrată a limbilor străine/nonmaterne şi a
conţinutului unor discipline (Content and Languaje Integrated Learning – CLIL). Este vorba despre o deplasare
semnificativă a accentului de la predare spre învăţare. [3]
Termenul educaţie multilingvă sau IILSCD se foloseşte pentru a desemna orice formă de instruire privind
limbile, în care obiectul de studiu este predat într-o altă limbă (într-o a doua limbă sau într-o limbă străină).

ETAPA PREŞCOLARĂ are scopul de a-i învăţa
limba şi de a le forma dragostea faţă de pămîntul natal
(menţionează letonii), dorinţa de a trăi şi a învăţa acasă,
fără a pleca din ţară, oferindu-le numeroase activităţi de
însuşire a limbii:
• Pentru copiii de 2-4 ani se organizează ore de
învățare a limbii statului (dar şi de engleză, dacă
doresc părinţii): cîte 2 ore săptămînal (pentru cei
de 5-6 ani – cîte 5 ore săptămînal).
• Pentru copiii ruşi care învaţă letona, la decizia
părinţilor (grădiniţele nu funcţionează după
principiul etnic), vine un pedagog care face ore
cu grupuri de copii de diferite vîrste, apoi şi
individual, dacă este necesar.
• La orice activitate care se desfăşoară în limba rusă
(muzică, sport, plimbare etc.) se discută unele aspecte şi în letonă şi invers: la activităţile organizate
în letonă (la care participă copii care vorbesc letona)
asistă şi acei a căror limbă maternă este rusa, educatorii, profesorii sau pedagogii de sprijin şoptindu-le
unele aspecte de conţinut în maternă.
• În unele grădiniţe din Estonia, copiii de 4-5 ani
care vor să cunoască limba de stat, comunică
toată ziua doar în estonă. Nu traduc! Folosesc
mimica, gesturile.
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• Pentru asigurarea unui confort lingvistic şi psihologic copiilor, instituţia angajează specialişti-vorbitori şi de letonă, şi de rusă (logoped,
psiholog, asistentă medicală etc.).
• Însuşirea eficientă a limbii se datorează şi comunicării, colaborării strînse cu părinţii, organizînd
activităţi comune în letonă (pe grupe) într-o atmosferă degajată, caldă, prielnică, binevoitoare.
• Părăsind grădiniţa, pentru şcoală, se eliberează
o descriere detaliată a abilităţilor lingvistice ale
preşcolarului (realizată de către profesori/educatori), care punctează nivelul (ce poate copilul)
de cunoaştere a limbii ruse şi/sau a letonei (ce
înţelege, răspunde la întrebări, de exemplu, prin
gesturi sau verbal, printr-un cuvînt, prin îmbinare
de cuvinte sau prin enunţuri; poate să descrie un
obiect, o fiinţă etc.).
• La însuşirea eficientă a limbii contribuie şi activităţile în cadrul cărora profesorii confecţionează
împreună cu copiii materiale didactice pe diferite
teme cu conţinut în letonă (cuburi, fişe etc.).
• În cazul cînd doar un educator al grădiniţei cunoaşte letona, el îi învaţă pe colegi, apoi aceştia
pe copii (anterior erau şi astfel de situaţii).
• În clasele primare (după o anumită perioadă
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Această modalitate am putea-o numi educaţie bilingvă şi educaţie multilingvă sau învăţare prin imersiune,
ultima formulă fiind pe larg utilizată în ţările vizitate. Teoriile învăţării limbilor referitoare la multilingvism se
concentrează, în primul rînd, pe modul în care învăţarea unei a doua limbi – IDL (L2) diferă de învăţarea limbii
materne sau a primei limbi (Segalowitz, 1997).
Scopul IILSCD este dublu: învăţarea unei materii şi învăţarea unei limbi. IILSCD reprezintă o abordare educaţională care cuprinde „o gamă de diverse metodologii” şi nu doar „utilizarea unei alte limbi în scopul instruirii”
(Marsh, 1999), dar și un proiect pedagogic. Transformarea unei şcoli tradiţionale, monolingve, într-o şcoală care
să susţină educaţia multilingvă presupune un impact important şi puternic asupra activităţilor în clasă, organizării
şcolii, elaborării curriculumului, modului în care şcolile interacţionează cu lumea din afară, pentru că educaţia
multilingvă modifică în mod radical cadrul social şi de învăţare.[4] Este evident că o şcoală multilingvă poate
schimba considerabil şi în bine climatul social, ceea ce s-a întîmplat deja în ţările baltice.
Sintetizînd experienţa Letoniei şi Estoniei referitor la imersiunea lingvistică aplicată în scopul însuşirii aprofundate
a limbii oficiale a statului, evidenţiem cîteva modele funcţionale care ar putea fi eficient aplicate şi în R.Moldova.

Cuvînt. limbă. comunicare

de însuşire prin imersiune a limbii statului la
grădiniţă), dacă doreşte, copilul are posibilitatea
să înveţe în rusă sau în letonă.
• Toţi profesorii angajaţi în instituţiile preşcolare
trebuie să cunoască estona conform nivelului
C (utilizator experimentat) (potrivit Cadrului
European Comun de Referinţă), iar educatorii
– nivelul A (utilizator elementar).
• Persoanele din învăţămînt afirmă că este mai efi-

cientă însuşirea limbii de către copil la grădiniţă,
prin imersiune, deoarece acesta se află într-un
mediu omogen, la şcoală fiind mai dificil de a
pune bazele învăţării limbii nonmaterne; mai
mulţi părinţi aleg această variantă.
Din 2002 se aplică programe speciale pentru grădiniţe, proiecte susţinute şi de Uniunea Europeană, iar din
2009 – programe noi de însuşire a limbii prin imersiune
totală sau parţială (rusa – estona).

CLASELE PRIMARE aplică cîteva modele.
A. O variantă mai nouă a imersiunii lingvistice prevede învăţarea din clasa I a tuturor disciplinelor şcolare
în limba oficială. În clasa a II-a, în semestrul 2, încep să
înveţe şi limba rusă ca disciplină de studiu. Profesorii,
administraţia instituţiei realizează această activitate cu
mare atenţie, asistînd în permanenţă la ore, efectuînd
diverse observări, aplicînd probe de evaluare, analizînd
diferite aspecte, îmbunătăţindu-le.
În anul 2011 au avut prima promoţie de absolvenţi a
modelului sus-numit, care a demonstrat rezultate remarcabile, stabilind o dinamică mai avansată de dezvoltare a
competenţelor disciplinare (obiectele de studiu care se predau în limba oficială, nu în limba maternă), a competenţelor
lingvistice şi – ceea ce i-a surprins – o dinamică pozitivă în
dezvoltarea gîndirii. În diplome s-a indicat, de exemplu, că
absolvenţii au învăţat în estonă, fapt ce le permite ulterior
să predea (dacă vor deveni profesori) unele discipline în
estonă (nu vor avea nevoie de cursuri lingvistice suplimentare şi nu vor trebui să susţină examenul la limba estonă
atunci cînd se vor angaja în cîmpul muncii).
B. Şi instruirea doar în estonă, în clasele primare,
este o oportunitate, o variantă preferată de unii părinţi.
C. De varianta utilizării materialelor didactice în letonă beneficiază elevii claselor primare pentru care procesul educaţional se realizează în limba rusă, modalitate
care influenţează benefic însuşirea limbii oficiale.
D. Pentru următoarele etape, legislaţia lingvistică
stabileşte o cerinţă: în clasele IV-IX, disciplinele care se
predau în limba statului în raport cu cele care se învaţă în
limba maternă a etniilor conlocuitoare constituie 50:50,
iar în clasele X-XII – 60:40.
Notă: Imigranţii învaţă doar în şcolile cu limba
estonă de instruire.
Interesantă este şi experienţa altor ţări, cum ar fi
vecina Estoniei, Finlanda, în care limbile de instruire se
schimbă peste un an, sau Olanda, care dispune de diferite
tipuri de programe, fiecare elev nou-venit face parte, timp
de 2 ani, dintr-un program de însuşire a limbii oficiale.
Imersiunea lingvistică respectă principiul un profesor – o limbă. La ore se foloseşte o singură limbă (se
străduiesc să evite traducerea), în cazul în care o anumită
disciplină se predă în altă limbă decît materna, conceptul

fiind orientat spre integrarea disciplinelor şcolare încă
din clasele I-III (citirea + matematica + ştiinţe) şi a
manualelor desigur, dar şi a activităţilor organizate la
etapa preşcolară.
Aceeaşi idee este promovată şi respectată la nivel de
proiectare didactică pe orizontală. Profesorii de diferite
discipline cooperează la elaborarea proiectelor didactice,
de exemplu la clasa a VI-a, coordonînd terminologia
pe care urmează s-o însuşească elevii, unele aspecte de
conţinut etc. pentru anumite perioade de timp.
Necesitatea de a oferi unele explicaţii în limba
maternă a elevilor, pe parcursul orei, i-a stimulat pe
profesori să caute alternative, pe care le-au găsit cu
ingeniozitate: cînd se propun anumite detalieri în rusă,
profesorul îşi ia un rol (îşi pune o pălărie, îmbracă pe
deget o păpuşă, plasează la vedere o jucărie, îşi modifică
vocea etc.) cu scopul de a se asocia doar cu limba letonă, de exemplu. (Cel care traduce este un alt personaj!)
Varianta de rol selectată rămîne constantă.
Predarea unor discipline într-o limbă nonmaternă
solicită o amplă campanie de pregătire a cadrelor, de informare, de explicare clară elevilor, părinţilor, societăţii
a avantajelor. Copiii care au trecut prin experienţa imersiunii sînt deosebit de convingători. Cadrele didactice
ne-au accentuat că, în procesul descris, nu manualul este
decisiv, dar faptul că cheia succesului se află în mîinile
profesorului competent, cu atitudine respectuoasă faţă
de elevi, părinţi, cu responsabilitatea asumată, o adevărată şcoală prietenoasă copilului. Scopul urmărit în
cadrul acestei abordări este: limba + disciplina + cum
să înveţe (şi ultima este foarte importantă!).
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Categoriile de cadre didactice indicate (cu respectarea componentelor/modulelor de formare) ar putea
pune în aplicare imersiunea lingvistică în ţara noastră.

Experienţe demne de urmat. Imersiunea lingvistică

Cuvînt. limbă. comunicare

În procesul de formare a acestora este necesară,
desigur, implicarea corespunzătoare a instituţiilor
de învăţămînt superior.
Repere didactice/etape de predare
prin imersiune a unor discipline şcolare
(alolingvilor)

(de ex., geografia integrată cu limba română)

În concluzie: Abordarea studierii limbii române
prin imersiune de către alolingvi ar facilita substanţial
nu doar calitatea însuşirii limbii, concept validat de
practica predării-învăţării unor discipline într-o limbă
străină, dar şi de confortul absolvenţilor, al părinţilor
acestora pătrunşi de satisfacţia comunicării libere într-o
altă limbă decît materna, cu atît mai mult că este vorba
de limba statului în care trăiesc.
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Коммуникативный потенциал как
важнейший компонент ценностной
ориентации в преподавании
русского языка
Резюме: В статье автор акцентирует внимание на
психопедагогическиe предпосылки, стимулирующие свободное овладение обучаемыми русским языком как средством
Eugenia Novac
межличностного общения; раскрывается поэтапное
формирование коммуникативной компетенции у младших
dr., Institutul de Științe ale Educației
школьников на основе коммуникативно-деятельностного
подхода к изучению родного языка. Этот речемыслительный процесс осуществляется на литературных произведениях, в которых содержится коммуникативно-ценностный потенциал, направленный на освоение общечеловеческих ценностей.
Abstract: In this article the author focuses on the psycho-pedagogical assumptions that encourage learners to master the
free Russian language as a means of interpersonal communication. The article reveals the gradual formation of communicative
competence in primary school children based on the communicative and active approach to the study of the native language.

Experienţe demne de urmat. Imersiunea lingvistică

19

Didactica Pro..., nr.1 (77) anul 2013

• Anunţarea obiectivelor disciplinei, limbii.
• Însuşirea lexicului/terminologiei, diferitelor structuri (pot căuta în mod independent în Internet, în
dicţionare unele cuvinte necunoscute din text/informaţie.)
! Primele două aspecte constituie cca 20% – 15 min.
Urmează: lucrul cu textul/sursa; verificarea înţelegerii
globale; explorarea textului; compararea informaţiilor/abordărilor cîtorva surse; rezumatul informaţiei;
aplicarea metodelor/activităţilor specifice disciplinei
(hărţi etc.).
Nota Bene!
– Elevul îşi face notiţe doar în română!
– La orele de română se folosesc teme, termeni de
la geografie – colaborare strînsă între aceşti doi
profesori.
– Nu este eficientă corectarea greşelilor la tot pasul, se
intervine doar dacă se denaturează sensul enunţului,
în celelalte cazuri îi putem indica elevului în mod
individual sau îi transmitem informaţia corespunzătoare profesorului de română. (Aplicarea pe larg
a fişei de observare.)
– Oferiți în rusă doar unele explicaţii. Cu cît elevului i se
va permite să răspundă mai mult în rusă, cu atît rezultatele vor fi mai modeste – cerinţe psihopedagogice.

Cuvînt. limbă. comunicare
With this in view, the process from thinking to speaking is carried out on literary works, which contain the communicative value
potential, aiming at the development of human values.
Keywords: formation of communicative competence, performing of Russian language, interpersonal communication, the
psycho-pedagogical assumptions, primary school children, literary works, the development of human values.
“По отношению человека к своему языку можно
совершенно точно судить не только о его культурном
уровне, но и о его гражданской ценности.”
(К. Г. Паустовский)

Согласно психопедагогической концепции базового куррикулума определена общая цель преподавания/
изучения русского языка – формирование и развитие у
младших школьников коммуникативной компетенции,
обеспечивающей свободное владение родным языком
как средством межличностного общения. Каждый
индивид с помощью коммуникативных способностей,
сформированных в процессе овладения всеми видами
речи – слушанием, говорением, чтением и письмом
– получает возможность самореализации в коммуникативно-общественной деятельности.
Грамотная, точная и выразительная речь представляют собой коммуникативный потенциал каждого
гражданина и воспринимаются как признак его образованности и воспитанности. Эта социальная реалия
предопределила стратегию обучения языку как средству
рече порождения в процессе коммуникации. Отбор содержания для связного высказывания и его оформление
адекватными языковыми средствами – это речь, которая
определяет способ общения [Зимняя И. А., с. 18].
На основе методологического принципа единства
сознания и деятельности психологи и психолингвисты научно обосновали коммуникативно-деятельностный подход к изучению языков (см.: труды
Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейна,
А. Н. Леонтьева, И. А. Зимней и др.). Разработанный
подход определил магистральный путь преподавания
языка в учебных заведениях. Этот путь реализуется в
«научении речевой деятельности», направленной на
формирование в психике индивидуума коммуникативной компетенции [И. А. Зимняя, Е. Кошериу и др.].
Субъект при вербальном общении выражает свою
интенцию (потребность) благодаря приобретенным им
речевой и языковой способностям. Эти способности
являются составляющими компонентами коммуникативной компетенции как способ реализации речевого
поведения и внутренние средства его оформления.
Психолингвист И. А Зимняя выделяет три типа
речи, которыми оперирует собеседник при общении:
внутренний способ формирования и формулирования мысли посредством языка (внутренняя речь
– думание); внешняя устная речь (говорение);
внешняя письменная речь (чтение, письмо) [Зимняя
И. А., с. 6.]. Каждый из этих способов, имеющих

20

своё языковое выражение, представляет собой качественно новый речемыслительный процесс, который
должен автоматизироваться у индивида.
Коммуникативная направленность при овладении языком успешно осуществляется с помощью
мотивации речевого поведения. Этот «объективный
побудитель» (А. Н. Леонтьев) конкретизирует интенцию участников словесного общения, благодаря
чему речепорождение приобретает целенаправленный характер. На коммуникативную ориентацию в
процессе преподавания языка в середине XX века
указывал известный психолог речи Н. И. Жинкин,
который в своей работе «Коммуникативная система
человека и развитие речи в школе» отмечал: « Надо,
чтобы при изучении языка у учащихся возникла потребность в коммуникации» [Жинкин Н. И., с.58]
Одним из главных современных требований в
организации обучения языку является создание на
уроке педагогических условий для коммуникативноориентировочной деятельности младших школьников. Осуществление этой деятельности обуславливает целый ряд речевых и языковых действий со
стороны обучаемых: определение цели общения
(мотивация); анализ проблемной ситуации на основе
которой осуществляется речевой поступок/коммуникативный акт; раскрытие поведенческих норм
действующих субъектов; оформление высказываемых мыслей адекватными языковыми средствами.
Первые три речевых действия сориентированы
на выявление коммуникативно-смыслового аспекта
общения, т.е. на актуально-сознаваемое его содержания. Четвёртый уровень речемыслительной
деятельности представляет собой языковое оформление мыслей во внешней речи. Этот процесс осуществляется на автоматизированном уровне: ранее
приобретенные языковые средства «находятся в
сознании обучаемого» [А. Н. Леонтьев].
Коммуникативно-речевые способности младших школьников успешно реализуются в процессе
интегрированного обучения родному языку. Составляющими этого типа обучения являются: речевой
компонент, который представлен литературными
произведениями, коммуникативными задачами,
проблемными целеустановками, иллюстративным
материалом и т.д.; языковой компонент включает
в себя элементарные сведения о грамматических
закономерностях, явлениях и системах языковых
типов упражнений, стимулирующих формирование
языкового сознания у обучаемых.

Коммуникативный потенциал как важнейший компонент ценностной ориентации
в преподавании русского языка

Учебный материал, предложенный для изучения
в первом классе, разработан в форме рече-языковых
блоков. Эти блоки включают художественные тексты
(А), содержащие богатый коммуникативно-ценностный потенциал, и рекомендуемые куррикулумом
языковые сведения (Б). Например:
А.«Что за прелесть
эти сказки!»
А.«Здравствуй, гостья зима!»
А. «Дружба всюду рядом с нами».

Б. Текст. Как строится текст.
Предложение (см.: 86-95).
Б. Звуки и буквы. Гласные
звуки (см.: 96-103).
Б. Согласные звуки. Звонкие
и глухие согласные. Мягкие
и твёрдые согласные звуки
(см.: 104-109) и др.

Синтез составляющих компонентов обеспечивает успешное формирование речевых и языковых
способностей у каждого индивида в процессе вербальной коммуникации.
Соотносительно с психолингвистической концепцией обучения языкам «от речи – к языку» в действующем учебнике «Радуга» определена приоритетная
функция литературного произведения как основного
компонента интегрированного обучения. На художественных образцах организуется развитие подготовленной и неподготовленной речи у обучаемых, совершенствование навыков выразительного чтения, становление
читательской деятельности, а также функционирование
языковых категорий при говорении, чтении и письме.
Такой многоаспектный подход к речевому образцу
позволяет осуществлять коммуникативную направленность в процессе обучения родному языку.
При усвоении тематического блока «Что за прелесть эти сказки!» первоклассники получают элементарные сведения об основных языковых единицах – о
слове, предложении и тексте (стр. 88-95). С помощью
практических речевых действий они наблюдают
функционирование этих категорий на материале
деформированного текста сказки «Репка». Предложенные в учебнике иллюстрации и коммуникативные
единицы помогут ученикам восстановить смысловую
связь между предложениями в речевом целом. В
завершении этого речемыслительного действия обучаемые сделают вывод в форме правила-инструкции,
обосновывающего их языковое действие, – в тексте
предложения связаны по смыслу. При выполнении
задания 1 (с.88), сопоставляя данные заглавия, они
еще раз наглядно убедятся в смысловой целостности
составляющих компонентов текста.
В обновлённый учебник «Радуга» для практического усвоения введены элементарные сведения о
семантических признаках текста, его структурных
особенностях и композиционных элементах (с.88-

89). Как показал опыт учителей, усвоение текстовых
категорий – тема, основная мысль, заглавие – требует
предварительной практической подготовки первоклассников. (С этой целью блок «Жизнь дана на добрые дела» был перенесён на конец учебного года).
В процессе чтения художественных произведений
обучаемые приобретают умение вычленять главные
по смыслу предложения, с помощью опорных вопросов определять тему, основную мысль и озаглавливать
речевые произведения. Так, при изучении рече-языкового блока « Жизнь дана на добрые дела» (с.122-127)
на основе содержания художественных текстов: «
Старик и яблони» (Л Толстой) и «Снегирь и ножик»
(В.Бочарников) младшие школьники определяют тему
литературного произведения, отвечая на вопрос: О
чём рассказывается в тексте? Работая над художественными текстами «Добро или зло» (О.Буцень), «Пироги и грабли» (А.Скобиоалэ), ученики приобретают
навыки вычленять главную мысль текста, опираясь
на вопросы: Чему учит этот рассказ? Что хотел
сказать автор в этом тексте? и.т.д.
Большое внимание уделяется в учебнике заглавию
речевых произведений. Таким образом, на практическом уровне с помощью речевых действий и опорных
вопросов обучаемые приобретают навыки: различать
группы предложений, связанных по смыслу, и группы
коммуникативных единиц, не связанных смысловой
целостностью (с.114-2; 124-2 и др.); восстанавливать
смысловую связь между предложениями (с. 127-3;
133-2 и др.); объяснять смысл заглавий и подбирать
варианты заголовков (с. 7-1; 133-3 и др.); озаглавливать
тексты одной из данных пословиц (с. 112-1; 116-2 и др.);
сравнивать содержание сказки с данным планом и пересказывать текст по плану (с. 92-1; 124-1; 127-1 и др.).
На этапе интегрированного обучения с помощью
введённых семантических и композиционных категорий (тема, основная мысль и заглавие; зачин, основная
(средняя) часть, концовка) осуществляется пропедевтическая работа по приобщению учащихся к элементарному анализу литературного произведения.
В учебнике «Радуга» созданы педагогические
предпосылки для мотивации речевых поступков
обучаемыми. Речемыслительная активность стимулируется с помощью проблемных ситуаций,
коммуникативных целеустановок, предъявляемых в
процессе изучения литературных произведений. Эти
объективные стимулы нацелены не только на углублённое понимание содержания, но и на формирование личностно-ценностного отношения к поступкам
персонажей художественных текстов и.т.д.
Например, перед аудированием текста «Снегирь
и ножик», первоклассникам предлагается коммуникативная целеустановка: Почему Костя отдал
любимый подарок отца однокласснику?
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Воспрuятие содержания речевого образца приобретает целенаправленный характер: слушая, первоклассники вычленяют необходимую для ответа
информацию (Ради освобождения снегиря, Коля
жертвует любимым подарком). После аудирования состоится непринужденный диалог с оценкой
поступков Генки и Коли. Эта беседа завершается
рассуждениями о том, как поступил бы ученик («Я»)
в этой ситуации (Очень жалко расставаться с подарком отца, но сочувствие снегирю победилою).
Коллективное обсуждение той или иной проблемной ситуации помогает обучаемым выявить нравственный потенциал текста и его направленность на
освоение общечеловеческих ценностей.
Содержание речевого образца выступает в качестве цели говорения, а оформление выражаемых
мыслей языковыми средствами реализуется спонтанно, автоматизированно. При такой организации
изучения языковых закономерностей, когда они
выводятся на уровень средства для общения, осуществляется главный принцип интегрированного
обучения – «от речи – к языку».
Разработанные коммуникативные задачи и установки приобретают особую значимость при становлении речевой деятельности и, в частности, для формирования навыков неподготовленной речи у обучаемых:
активизируют речемыслительную деятельность при
аудировании и говорении; способствуют выработке
речевых навыков по вычленению смыслового стержня
в литературном произведении; стимулируют формирование умений по «свёртыванию» сюжетной линии
в речевом образце, т.е. готовят обучаемых к краткому
пересказу; формируют у первоклассников коммуникативно-ценностные способности, направленные на
освоение основополагающих ценностей (Истина,
Добро, Правда, Красота, Свобода).
Разработанное в учебнике содержание способствует формированию личности ребёнка, его миро-

воззренческих взглядов, освоению нравственных
ценностей, возбуждает у обучаемых познавательный
интерес к родному языку. Всё это обеспечивает определённый уровень результативности в целостном
учебно-воспитательном процессе.
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Un pas spre evaluarea
autentică – formularul tipizat

Rezumat: Formarea personalităţii integre a educaţilor de
alte etnii din R. Moldova este condiţionată, în mare măsură, de
motivaţia acestora de a învăţa limba română. Învăţînd-o, ei se
racordează la condiţiile reale ale mediului existenţial, se pot
mai lesne integra cultural-spiritual în Europa. În acest scop
se aplică una din metodele eficiente de realizare a educaţiei
multilingve – învăţarea prin imersiune.
Oxana Gapei
Abstract: The formation of integral personality of members of
different ethnic groups from the Republic of Moldova is greatly congr. did. I, LT Olimp, s. Puhăceni, Anenii Noi
ditioned by their motivation to learn the Romanian language. While
learning it they get access to real conditions of existential environment and can easier join European cultural and spiritual values.
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Şcoala modernă oferă posibilitatea unei învăţări autentice, prin care se urmăreşte comprehensiunea scopurilor
personale şi sociale ale elevului, în calitate de subiect al
educaţiei. În acest proces, din parteneriatul elevului şi
al profesorului derivă un traseu al cunoaşterii şi al experienţelor necesare dezvoltării personalităţii. Învăţarea
participativă prin descoperire, prin soluţionarea unor situaţii de problemă din cotidian, cooperarea şi mobilizarea
interioară pentru rezolvarea acestora sînt orientările unui
demers didactic modern, profesorul avînd sarcina de a
construi în procesul de predare-învăţare-evaluare modele
realiste. Problemele vieţii şi soluţiile posibile pot fi modelate la ora de limba şi literatura română, angajîndu-se
subiecte ce ţin de textele funcţionale. În clasa a VIII-a,
am abordat subiectul Formularul tipizat, propunîndu-mi
structurarea şi realizarea unor secvențe didactice axate pe
dezvoltarea competenţei Aranjarea/ordonarea în pagină
sau în formular standardizat a textului propriu/produs.
Am avut drept obiective cercetarea structurii şi
determinarea specificului acestui tip de text, precum şi
completarea formularului tipizat în baza unui chestionar
standardizat – solicitarea vizei de călătorie în România.
Am pornit, aşadar, de la o situaţie reală, propunînd elevilor să-şi imagineze o călătorie în ţara vecină. În acest
sens, ei au discutat, oferind soluţii pentru o activitate
realizată acasă şi desfăşurată la clasă, în cadrul etapei
Evocare: Pornind de la situaţia dată: ,,Dacă aş putea
să călătoresc în România, aş vrea să vizitez...”, prezintă
oral călătoria. Utilizează în acest scop următorul algoritm: În ce regiune/localitate ai vrea să mergi? Cum
vei călători? Cu ce scop ai putea merge în locul ales?
Ce crezi că ai simţi, ce te-ar bucura, ce ţi-ar displăcea
într-o asemenea călătorie? Cu cine ai merge?
La lecţie elevii şi-au prezentat călătoriile imaginate,
avînd deja experienţă de redactare şi susţinere a unei
alocuţiuni, subiect premergător Formularului tipizat. Ei
s-au documentat din diverse surse: enciclopedii, atlasul
geografic, site-uri ce fac publicitate celor mai pitoreşti
locații din România, colectînd şi utilizînd imagini ale
locurilor pe care ar fi vrut să le viziteze, imaginile încadrate constituind un indiciu că înţeleg nevoia de a capta
interesul publicului ascultător. Realizînd această temă în
două clase paralele, am diversificat modalităţile de prezentare orală a subiectului. În una din clase s-a recurs la
prezentare individuală, folosindu-se o imagine imprimată,
în cealaltă – prezentarea a fost susţinută de un colaj de
fotografii-imagini proiectate cu ajutorul computerului
(elevii lansînd şi invitaţia de a vizita Castelul Peleş, Lacul
Bîlea, Lacul Ochiul Beiului, Castelul Corvinilor etc.).
Am evaluat lucrările, punînd accentul pe expresivitate şi
utilizarea mijloacelor nonverbale. Activitatea de evocare
mi-a permis fixarea momentelor esenţiale de la ora prece-
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dentă cu subiectul Alocuţiunea, dar, totodată, a constituit şi
pretextul pentru studierea temei noi. În aşa mod, am reuşit
să trec la formularea obiectivelor şi anunţarea subiectului
lecţiei, după care le-am repartizat elevilor cîte un formular
tipizat: solicitarea vizei de călătorie în România. La etapa Realizarea sensului am creat o situaţie de problemă,
propunînd clasei să cerceteze chestionarul primit şi să
explice, în baza observărilor, ce este un ,,formular tipizat”.
Încercările elevilor au fost completate cu activitatea de
confruntare a unei definiţii, avînd la îndemînă DEX-ul,
ceea ce mi-a facilitat prezentarea reperului teoretic al lecţiei: ,,Formularul tipizat este un text funcţional, document,
chestionar parţial tipărit, avînd un model anumit, urmînd
să se completeze spaţiile libere cu date individuale” (de
ex.: cerere-tip, autobiografie-tip, factură, certificate despre
componenţa familiei etc.).
În continuare am realizat o activitate frontală, fiecărui
elev revenindu-i cîte o rubrică, el trebuind să citească
întrebarea şi să propună soluţia completării. Activitatea a
solicitat stabilirea unor reguli de completare a formularului, precum scrierea cu caractere majuscule de tipar; consemnarea răspunsului printr-un simbol, în unele cazuri;
indicarea corectă a datelor personale, în conformitate cu
actele de identitate a persoanei care călătoreşte. Am oferit
şi materialul didactic Alfabetul, dat fiind faptul că elevii nu
practică atît de des scrierea cu litere de tipar şi ar fi putut
întîmpina dificultăţi la completarea formularului.
Pe parcursul realizării sensului am reuşit reactualizarea unor noţiuni (de ex.: formarea adjectivelor), a unor
convenţii ale textului funcţional cererea. Elevii au însușit
cuvinte şi expresii noi specifice unui astfel de text (de
ex.: tranzit aeroportuar, scurtă şedere, paşaport diplomatic, celibatar, cash, cărţi de credit etc.). Am atenţionat
şi asupra unor localităţi de trecere a frontierei, angajînd
toponimele Albiţa, Oancea, Nicolina etc. Activitatea
a favorizat şi organizarea unor secvenţe de realizare a
exerciţiilor cu condiţia schimbată. În acest sens, le-am
mai propus elevilor să spună ce date ar indica dacă formularul ar fi completat de unul dintre părinţi?
În cadrul reflecţiei am recurs la evaluarea reciprocă,
elevii observînd corectitudinea completării formularului de
către colegul lor de bancă. Pentru autoevaluare, am propus
exerciţiul: Cum v-aţi simţit astăzi la oră?, sugerînd să se
deseneze un smile.
Am mizat foarte mult şi pe o activitate de extindere,
formulînd sarcina ca elevii să discute acasă cu părinţii
despre utilitatea învăţării realizate în clasă, propunîndu-le
să exerseze completarea acestui formular. Ideea implicării
părinţilor a plăcut, căci o parte din elevi au comunicat activ
la următoarea oră, prezentînd discuţiile ce le-au avut acasă.
Elevii şi părinţii au menţionat că în formularul de viză sînt
solicitate prea multe date personale. Alţii, dimpotrivă, au
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afirmat că ar mai trebui de adăugat date privind aspectul
fizic al persoanei (de ex.: culoarea ochilor, a părului;
înălţimea). Aceste date se conţin în paşapoartele biometrice, dar sînt ,,ascunse”. De aceea, identificarea datelor și
comunicarea lor responsabililor de soluţionarea situaţiilor
excepţionale în care sînt implicaţi călătorii va lua ceva timp.
Au fost emise păreri şi despre posibilitatea călătoriei fără
vize, despre noutăţile privind posibilitatea de a circula liber
în spaţiul european. Copiii au fost de părere că este bine
să înveţe a completa astfel de formulare, deoarece întăresc
încrederea în sine. În cazul în care elevul va avea ocazia
să completeze o solicitare de viză, va fi mai pregătit, mai
sigur că o poate face şi chiar ar putea să-și ajute părinţii
sau alte persoane care nu ştiu cum să facă faţă unei situaţii
de acest gen.
O altă activitate din cadrul extinderii am realizat-o
pornind de la presupunerile pe care le-au făcut elevii despre necesitatea datelor individuale din formular (adică de
ce ar avea nevoie angajaţii consulatului de acestea). Am
organizat un joc de rol, solicitîndu-le desfăşurarea unui
dialog dintre solicitantul de viză şi funcţionarul consulatului. ,,Discuţia” între cele două ,,personaje” a avut scopul
de a releva importanţa datelor solicitate, completîndu-se o
listă de motive presupuse de către elevi. Consulatul impune
completarea unui asemenea document pentru a şti cu exactitate cine trece frontiera României; pentru a găsi solicitantul
de viză, în caz că expiră termenul de aflare a acestuia în
ţară; pentru a oferi anumite servicii celor ce vor să viziteze
România, pentru a aplana nişte situaţii excepţionale sau
care ar aduce prejudiciu ţării etc. De ex.:
– Bună ziua! Vă rog să-mi oferiţi o explicaţie!
– Bună ziua! Vă ascult!
– Spuneţi-mi, vă rog, de ce este necesar să indic în
solicitarea de viză date privind suportarea cheltuielilor
şi modalităţile de întreţinere în România?
– Consulatul nostru are nevoie de această informaţie, fiindcă este important să asigurăm protecţia dvs.

financiară. Vrem să fim siguri că sînteți conştient de
posibilităţile pe care le aveţi în cazul unor cheltuieli pe
timpul aflării în România. Puteţi utiliza cărţi de credit,
cecuri de călătorie. Puteți achita hotelul şi mesele la
restaurant din timp, printr-un transfer.
– Aș putea să folosesc şi cash-ul…
– Sigur, atenţie!, aţi putea pierde banii...
– Vă mulţumesc pentru explicaţii şi sfaturi.
– Cu plăcere!
Prin intermediul acestui joc am reuşit exersarea
abilităţilor de comunicare dialogată, de respectare a
unei etichete verbale specifice contextului; completarea
vocabularului cu unităţi lexicale caracteristice stilului
oficial-administrativ. În unul din dialogurile propuse
de către elevi am corectat situaţii de comunicare care ar
defavoriza imaginea unui funcţionar al consulatului. La
întrebarea despre datele personale, participantul în rol de
funcţionar a răspuns că este nevoie de ele ca să se poată
verifica dacă persoana în cauză nu intenţionează să facă
contrabandă, nu este un traficant de droguri sau de ființe
umane. Am menţionat că, deși consulatul se îngrijorează
în privinţa unor astfel de cazuri, totuşi, un funcţionar
educat nu şi-ar permite să-i spună direct solicitantului
de viză că ar putea fi o persoană periculoasă. Într-un
context socioprofesional, angajaţii trebuie să trateze cu
respect persoanele care se comportă civilizat, fără a le da
prilej să creadă că sînt bănuite de ceva ilicit. Alte situaţii
abordate au ţinut de respectarea unor norme de conduită
elementară: utilizarea formulelor de salut, a formulelor
de întreţinere şi încheiere a dialogului.
Ca o diversificare a activităţilor de redactare a textelor, am propus şi completarea unui tabel-formular, valorificînd sugestiile unui auxiliar didactic (3), antrenînd şi
posibilitatea de a exersa scrierea reflexivă: Viaţa poate
fi comparată cu o călătorie cu trenul. Completează
“compartimentele” vieţii tale.

Lucruri plăcute
Persoanele care ai vrea să Cine şi cînd ţi-a De cine îţi este dor Vise, speranţe legate de
î n t î m p l a t e p î n ă te însoţească pe tot parcur- oferit ajutor în mod mereu? De ce?
călătoria ce continuă...
acum în trenul vie- sul vieţii. De ce?
dezinteresat?
ţii
Activităţile realizate confirmă utilitatea subiectului studiat, vădesc interesul sporit pentru învăţarea şi evaluarea
autentică, prin care se susţine iniţiativa elevilor de a-şi perfecţiona exprimarea orală şi scrisă. Valorificarea conţinutului curricular Formularul tipizat stimulează comportamentele responsabile, manifestarea cultă în interacțiunile
sociale, copiii învăţînd viaţa pe băncile şcolii, dezvoltîndu-şi competenţe necesare traseului de adult.
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Evenimente CEPD

Vizită de studiu în Letonia
şi Estonia
În perioada 9-19 decembrie 2012, un grup de 10 experţi din Moldova, format din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM;
manageri ai unor direcţii raionale de învăţămînt, profesori universitari şi ONG-işti, a efectuat o vizită de studiu în
Letonia (9-13 decembrie) şi Estonia (14-19 decembrie), în scopul familiarizării cu politicile şi practicile existente
în aceste ţări privind dezvoltarea şi consolidarea unor societăţi multiculturale. Această iniţiativă, reprezentînd doar
prima din şirul de acţiuni, prevăzute a fi implementate în cadrul proiectului Sporirea rolului educaţiei în vederea
consolidării încrederii şi a coeziunii sociale în societăţile multiculturale, a fost posibilă cu sprijinul Programului
Est-Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu programele similare din Letonia şi Estonia.
Ca parteneri de proiect, în calitate de organizatori ai acestor vizite, au fost Centrul pentru Iniţiative Educaţionale
(Letonia) şi Asociaţia de Tineret Republica deschisă (Estonia).
Ambele programe de studiu, concepute cu multă
chibzuinţă şi bine structurate, cuprinzînd o amplă diversitate de vizite şi întîlniri, au oferit membrilor grupului
posibilitatea familiarizării cu experienţa acumulată de
Letonia şi Estonia pe parcursul a mai bine de 20 de ani de
independenţă, iar din 2004 şi în calitate de ţări membre
ale UE. Conţinutul programelor au vizat: politicile de
stat privind măsurile pentru consolidarea şi coeziunea
societăţii; strategiile şi acţiunile concrete pentru promovarea diversităţii multiculturale; programele de educaţie
bilingvă, cu prezentarea unor modele de predare-învăţare
a limbii de stat, inclusiv prin imersiune lingvistică);
sistemul de pregătire a cadrelor didactice pentru desfăşurarea activităţii într-un spaţiu multilingv; experienţele
de punere în aplicare a educaţiei multilingve; activitatea
desfăşurată de reprezentanţii societăţii civile privind
integrarea minorităţilor etnice etc.
În cadrul numeroaselor întîlniri, membrii grupului
au avut ocazia să întreţină discuţii cu membri ai Parlamentului Estoniei; responsabili din departamentele Ministerului Educaţiei şi Ministerului Culturii din ambele
ţări; coordonatori de programe pentru integrare socială
şi educaţie multiculturală; profesori universitari, specialişti în domeniile integrării, etnopoliticii şi relaţiilor
interetnice; autori de manuale; manageri de instituţii pre-
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şcolare, şcolare şi universitare; pedagogi, reprezentanţi
ai minorităţilor etnice şi ai societăţii civile.
Vizita de studiu în Letonia şi Estonia le-a oferit
participanţilor:
• posibilitatea abordării comparative a contextelor
social-economice, culturale şi educaţionale din
ţările vizitate şi de la noi, contribuind la o înţelegere mult mai bună a problemelor cu care ne
confruntăm şi care îşi aşteaptă în mod neapărat
rezolvarea;
• oportunitatea de a cunoaşte persoane din diferite
sfere ale vieţii publice de acolo, care şi-au împărtăşit experienţa cu multă dăruire şi deschidere;
• șansa de a stabili relații de colaborare (la nivel
de organizaţii şi experţi aparte), care ar putea
servi chiar în viitorul apropiat la elaborarea unor
iniţiative în comun, în scopul transmiterii experienţei acumulate în domeniul educaţiei bilingve şi
promovarea acesteia în spaţiul multicultural din
republica noastră.
Silvia BARBAROV,
coordonator de proiect
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evenimente CEPD

Elaborarea planurilor de dezvoltare a 9 școli
profesionale în cadrul proiectului CONSEPT
Unul dintre obiectivele de bază ale componentei Dezvoltare organizațională, implementată de Centrul Educațional
PRO DIDACTICA, este elaborarea planurilor de dezvoltare instituțională în vederea eficientizării activității echipei
manageriale și îmbunătățirii funcționării școlilor profesionale. În acest context, în perioada octombrie 2012-februarie 2013, în incinta CEPD,
au fost realizate un șir de
activități de instruire. În
cadrul seminariilor au fost
abordate atît subiecte ce ţin
de conştientizarea necesităţii şi a importanţei implementarii managementului
strategic, cît şi conţinuturi
vizînd designul şi structura
logică a PDȘ. Participanţii
au identificat factorii-cheie
care contribuie la consolidarea capacităţii vitale a organizaţiei; şi-au actualizat
echipele administrative au organizat ateliere în cadrul
cunoştinţele referitoare la componentele de bază ale
instituțiilor pe care le reprezintă și au elaborat particiPDȘ; au exersat formularea misiunii şi a viziunii instipativ componentele PDȘ, avînd drept suport materialele
tuţiei; au realizat analize SWOT, PEST. De asemenea,
elaborate de formatori și cele achiziționate în urma
au identificat şi au prioritizat problemele din şcoala pe
schimbului de experiență produs în timpul întîlnilor.
care o administrează şi au formulat direcțiile strategice
Următoarele activități ale proiectului se vor desfășura
în școlile participante. Formatorii vor merge în instituții
care urmează a fi incluse în PDȘ.
Activităţile de instruire au fost facilitate de formaîn vizite de consultanță și vor oferi sprijin în vederea
tori-experţi cu o experienţă bogată în domeniul planidefinitivării planurilor.
ficării strategice: Sergiu LÎSENCO, Valentina CHICU,
Rima BEZEDE,
Gheorghe GÎRNEŢ, Lia SCLIFOS, Rima BEZEDE și
coordonator de proiect
Victor SÎNCHETRU.După fiecare modul de instruire

Clubul formatorilor PRO DIDACTICA
Vineri, 1 februarie curent, s-a întrunit echipa de
formatori implicaţi în mod activ în programele noastre
de instruire. Tema de discuţie – propusă, pregătită şi
facilitată în mod ingenios de Tatiana Cartaleanu – a fost
Formarea comunităţii dinamice de instruire în grupurile
de adulţi.
În numele formatorilor, dna Cartaleanu mărturisea:
„Ne dorim să păstrăm spiritul comunităţii, mai ales că
între timp a crescut o pleiadă de formatori noi, pe care
unii dintre cei „vechi” nu îi cunosc.” Obiectivul a fost
să ne înarmeze pe toţi nu doar la capitolul cunoştinţe şi
abilităţi, ci şi la capitolul atitudini (cu o doză proaspătă
de optimism pedagogic şi cu sentimentul că mai merg şi
alţii alături de tine în aceeaşi coloană). Nu jocurile propriu-zise, de care ştim cu toţii cîte o duzină, ci anumite
principii de alegere, de modelare, de aplicare, de oferire
a feedback-ului au fost importante. Ne-am permis astfel
4 ore academice să învăţăm, analizînd propria experi-
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enţa şi comparînd-o cu cea a colegilor, am beneficiat
de suport de curs, de biblio- şi webografie, de formare
interactivă intensivă. Am rămas cu satisfacţii personale
şi profesionale deosebite, cu sentimentul bateriilor reîncărcate. Etapele cadrului ERRE au fost respectate sută
la sută. Pentru data viitoare, ni s-a propus un studiu de
caz intitulat Povestea anului pe coperta revistei DIDACTICA PRO..., care să valorifice creativitatea şi experienţa formatorilor, încadrată într-o istorioară de succes,
simulată sau autentică. În final, am decis că asemenea
întruniri vor avea loc lunar. Fiecare formator este invitat
să propună un subiect pentru discuţie sau două sesiuni
în cheia master class, însoţite de debrifările respective,
or, învăţarea experienţială deţine primatul în instruirea
adulţilor şi comportă valenţe formative durabile.
Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
coordonator de proiect

evenimente CEPD

Proiecte comunitare pentru consolidarea
parteneriatelor cu asociaţiile de părinţi
Pe 26-27 decembrie 2012, în incinta Centrului
Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc seminarul
de evaluare şi certificare a participanţilor la programul
de formare Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare, realizat în cadrul
proiectului cu acelaşi titlu, oferit prin intermediul Departamentului de Stat al SUA. Scopul proiectului constă în a
contribui la consolidarea ONG-urilor locale (asociaţiilor
de părinţi) prin iniţierea de parteneriate comunitare în
mediul rural. Şase ONG-uri rurale: AO Veghetorul,
Agronomovca, Ungheni; AOPP Unţeşti, Ungheni; AO
Paladium, Voloviţa, Soroca; APP Ulmu, Ialoveni; AO
Speranța, Cuşmirca, Şoldăneşti; APP Generaţia Nouă,
Zîrneşti, Cahul, au beneficiat de instruire în domeniul
scrierii şi implementării de proiecte educaţionale de
intervenţie, de schimb de experienţă şi de cîte un grant
în valoare de 1000 dolari SUA, necesar pentru realizarea
proiectului local, în vederea rezolvării unor probleme
concrete cu care se confruntă asociaţia de părinţi sau

şcoala în care aceasta activează. Au avut prioritate problemele ce ţin de sprijinirea copiilor din familii socialvulnerabile, iar printre beneficiarii proiectului sînt copiii,
părinţii, şcoala sau comunitatea în ansamblu.
La seminarul de evaluare, echipele de proiect, constituite din manageri şcolari şi comunitari, profesori au
prezentat şi au evaluat proiectele elaborate. De asemenea, s-a realizat ultima etapă de instruire cu privire la
aspecte pedagogice ce ţin de activitatea ONG-urilor, de
evaluarea proiectului şi de rolul activităţii de echipă în
implementarea proiectelor de intervenţie.
Programul de instruire a echipelor locale s-a desfăşurat în octombrie-decembrie 2012, iar proiectele locale
se vor implementa în perioada ianuarie-mai 2013. Cei 24
de participanţi la program au fost certificaţi în domeniul
pedagogiei generale şi a managementului proiectelor de
intervenţie educaţională.
Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
coordonator de proiect

Clubul de dezbateri educaţionale PAIDEIA
Particularităţi ale comunicării didactice

15 martie

15.00-17.00 Nina MÎNDRU

Lectura textului noncontinuu.
Conţinuturi şi competenţe
Metode, tehnici, strategii… (sau creode ale
învăţării situaţionale )
Evaluarea competenţelor (în contextul rezultatelor PISA)
Portretul psihologic al liderului

29 martie

15.00-17.00 Tatiana CARTALEANU

12 aprilie

15.00-17.00 Angela TOMIȚA

26 aprilie

15.00-17.00 Olga COSOVAN

17 mai

15.00-17.00 Ludmila AFTENI

Profesorii care vor participa la minimum 5 şedinţe vor beneficia de certificatul PRO DIDACTICA, valabil în
procesul de atestare a cadrelor didactice.
Taxa de participare: 30 de lei. Înscrierea participanţilor se va face în prealabil la telefoanele: 022-54-19-94,
022-54-25-56, 022-54-29-77.
Persoana de contact: Rodica CATAREU
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Tematica

Tematicile şedinţelor planificate pentru martie-mai 2013 sînt următoarele:
Data
Ora
Moderator

Educație TIC

Noi perspective în învăţămîntul
vocaţional tehnic din domeniul TIC
Ar fi nedrept să ignorăm faptul că activitatea noastră
cotidiană devine tot mai dependentă de tehnologiile
informaţionale, care se află într-o dinamică continuă la
scară mondială, anual înregistrîndu-se noi perfomanţe,
noi produse, noi posibilităţi, noi dimensiuni, acaparînduse noi şi noi domenii de aplicare, fiind tot mai eficientă
şi mai accesibilă pentru utilizatori. Am ajuns la etapa
cînd spunem în mod firesc „caută pe Google” în loc
de „nu ştiu”.
Trăim într-o eră în care industria tehnologiilor informaţionale este în plină ascensiune. La nivel mondial, în
ridicarea acestui „uriaş în formă binară” sînt investite
mijloace financiare enorme. S-a creat, astfel, o industrie
care implică tot mai multă forţă de muncă şi le cere celor
ce intră în sfera de deservire o calificare performantă.
Gradul ridicat al calificării necesare pentru un loc de
muncă în domeniul TIC se află într-o slabă concordanță
cu studiile efectuate şi cu nevoile curente ale angajatorilor.
Numeroase companii din domeniul
TIC sînt în continuă căutare de personal, dar salariile ademenitoare pe care
le propun, de regulă, nu soluţionează
problema. Tinerii specialişti se angajează cu greu nu din motivul că nu ar vrea,
dar, deseori, din cauza că nu corespund
cerinţelor anunţate. Anume acest context a servit ca premisă pentru demararea proiectului Îmbunătăţirea calităţii
învăţămîntului vocaţional-tehnic în
domeniul Tehnologiilor Informaţionale
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şi Comunicaţiilor din Republica Moldova, coordonat de
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat
cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, cu suportul financiar al Agenţiei Austriece
pentru Dezvoltare, din fondurile Cooperării Austriece
pentru Dezvoltare.
Scopul proiectului este de a contribui la armonizarea
educaţiei TIC din R. Moldova cu cerinţele pieţei forţei
de muncă, în vederea sporirii gradului de relevanţă a
studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.
Proiectul se va desfăşura în perioada decembrie
2012-mai 2015, fiind unul foarte ambiţios, propunîndu-şi 3 direcţii majore de acţiune, una dintre ele fiind:
modernizarea curriculumului pentru specializările TIC
din instituţiile beneficiare, în vederea asigurării relevanţei pentru necesităţile de pe piaţa muncii, cu implicarea
reprezentanţilor companiilor din domeniul TIC.

În acest context, se intenţionează elaborarea şi pilotarea unui nou curriculum modular, care va corespunde
cerinţelor curente ale angajatorilor şi celor ale instituţiilor furnizoare de noi forţe de muncă. La conceperea
noului curriculum se va ţine cont de experienţa Austriei,
adaptată la realitatea din R.Moldova.
Investiţia în capitalul uman, care urmează să fie
făcută conform obiectivului îmbunătăţirea abilităţilor
practice ale cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor
din instituţiile beneficiare, constituie cea de-a doua direcţie de activitate din proiect. Prin acest demers se va
mai soluţiona o problemă frecvent întîlnită, constînd în
faptul că industria aflată în dezvoltare cere, în afară de
cunoştinţe vaste în domeniu, şi posedarea unei limbi de
comunicare internaţională. Pe lîngă instruirea cadrelor
didactice care predau discipline TIC, se va pune accent
şi pe ridicarea nivelului de performaţe al elevilor la
capitolul cunoaşterea limbii engleze – aspect nelipsit în
„joblist-urile” pentru angajaţii în domeniul TIC.
Îmbinarea achiziţiilor teoretice cu practica se va
realiza în timpul stagiilor elevilor şi studenţilor la
companiile de profil, unde aceștia vor avea prilejul
să observe nemijlocit procesul de lucru, să identifice
nevoile angajatorilor, în ideea de a fi mai bine pregătiţi
pentru o ulterioară angajare.
La un moment dat, ne-am pomenit că nu mai este în
vogă să fii absolvent de colegiu sau de şcoală profesională, nişa destinată acestei categorii de specialişti rămînînd
incompletă, fapt reflectat şi de Strategia de dezvoltare a
învăţămîntului vocaţional/tehnic pentru anii 2013-2020:
„numărul de elevi relevă o tendinţă de descreştere, fiind
de 19,58 mii de persoane la începutul anului de studii
2012-2013, faţă de 24,5 mii în 2007-2008.” Şi dacă e să
facem o paralelă între documentul de strategie citat, care
menţionează că în 2012 din numărul total de absolvenţi
doar 4,5% au specialitatea „operator la calculator”, și
datele statisfice oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (decembrie 2012), persoanelor cu
studii medii generale şi secundar profesionale le revine
84% din numărul total de locuri de muncă vacante,
postul “operator la calculator” situîndu-se pe poziţia a
patra în topul celor mai căutate meserii.
De multe ori, tinerii nu sînt informaţi despre oportunităţile pe care le oferă învăţămîntul vocaţional-tehnic.
Din acest motiv, cea de a treia direcţie optează pentru
creşterea nivelului de informare şi orientare în carieră
a tinerilor privind posibilitatea de obţinere a studiilor
TIC în instituţiile de învăţămînt vocaţional. Evenimentele de promovare, campaniile de sensibilizare tind să
mărească numărul doritorilor de a studia în instituţiile
respective, servind, totodată, ca îndemn pentru companii
de a-i angaja.
Pentru o mai mare vizibilitate, pe data de 31 ianuarie
curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDAC-

TICA, a avut loc masa rotundă de lansare a proiectului
Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic
în domeniul TIC din Republica Moldova, eveniment ce
a dat startul activităţilor preconizate de acesta. Printre
participanţii la masa rotundă s-au numărat atît partenerii proiectului: reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei,
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,
Universităţii Tehnice a Moldovei şi ai companiilor private în domeniu, cît şi echipe din cele 5 instituţii-pilot:
Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Politehnic din Bălţi, Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul,
Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi şi Şcoala Profesională
nr. 6 din Chişinău.
În cadrul şedinţei plenare au fost prezentate detaliat
activităţile ce urmează a fi realizate pe parcursul a doi
ani şi jumatate, a fost discutată problema dotării tehnice
şi aşteptările intituţiilor-pilot vizavi de proiect. În cadrul
atelierelor de lucru au fost abordate subiecte relevante
scopului proiectului, inclusiv Curriculumul în domeniul
TIC implementat în colegii şi şcoli profesionale, necesităţile curente ce ţin de formarea continuă a cadrelor didactice şi coerenţa între diferite trepte ale învăţămîntului
(secundar profesional, mediu de specialitate şi superior),
care pregătesc specialişti în domeniu.
Pe tot parcursul proiectului, calitatea activităţilor se
va asigura inclusiv prin implicarea unui grup consultativ
de lucru, format din persoane competente, care cunosc
problema din interior.
La realizarea acestui proiect participă 3 organizaţii
nonguvernamentale cu experienţă, din sfere de activitate
diferite: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA – ce
deține expertiza în elaborare de curriculum şi dezvoltarea programelor educaţionale; Asociaţia Naţională a
Companiilor Private din domeniul TIC – care reprezintă
vocea angajatorilor în acest proiect şi care promovează sectorul TIC pe plan naţional; Agenția Austriacă
pentru Dezvoltare, finanțatoarea proiectului – unitate
operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare
ce pune în aplicare programe şi proiecte, împreună cu
instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale şi
companii. Pentru asigurarea continuităţii, în proiect
se implică reperezentanţii Minisiterului Educaţiei şi ai
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,
care vor sprijini extinderea implementării curricula în
celelalte instituţii cu profil TIC.
Astfel, din 2013, tinerii din Moldova care optează
pentru învăţămîntul vocaţional tehnic vor beneficia de
studii calitative şi de mai multe oportunităţi de angajare, graţie eforturilor depuse pentru dotarea tehnică, în
instruirea continuă a cadrelor didactice şi sensibilizarea
angajatorilor.

Noi perspective în învăţămîntul vocaţional tehnic din domeniul TIC

Octombrina MORARU,
coordonator de proiect, CEPD
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Rubrica psihologului

Multilingvismul: beneficii
personale şi sociale
Rezumat: Într-o lume tot mai diversificată și mai multilingvă, tot mai mulţi copii se află în medii în care se vorbeşte mai
mult decît o limbă. Ce pot face părinții ca să-şi ajute copiii?
Trebuie să fii foarte inteligent pentru a însuşi mai multe limbi
sau achiziţionarea altor limbi determină anumite optimizări
intelectuale? În acest articol se pun în discuţie beneficiile
Daniela
Terzi-Barbaroșie
multilingvismului, din punctul de vedere al psihologiei contemporane, și sînt prezentate recomandări pentru cadrele
didactice şi părinţii copiilor bi- şi multilingvi.
psiholog
Abstract: In an increasingly diversified and multilingual
world, more and more young children find themselves in an environment where more than one language is used. Do children
have to be especially intelligent to be able to cope with more than one language? What can parents expect of their children?
Do parents have anything to contribute to the process of early language development? Does it confuse children to learn two
or more languages at once? One of the purposes of this article is to highlight some benefits about multilingualism and to offer
suggestions to teachers and parents that can help children.
Keywords: multilingual world, psychological aspects of bi- and multilingual education, benefits about multilingualism.

„Cunoaşterea unei alte limbi e aidoma posedării a
încă unui suflet.”
(Carol cel Mare)
Cunoaşterea şi utilizarea a două şi mai multe limbi
are beneficii evidente – personale şi sociale – într-o
lume din ce în ce mai globalizată. Iar pentru R.Moldova,
această aserţiune este cu atît mai valabilă, avînd în vedere fluxul emigraţional, contextul multietnic şi căsătoriile
mixte (eterogene din punct de vedere etnolingvistic).
Fenomenul multilingvismului a fost mult studiat în
ultimele decenii, datorită anvergurii sale, dar şi subaprecierii în secolele mai „puritane”. Pe lîngă avantalele
evidente şi imediate ale comunicării/interacţiunii multiculturale, cercetătorii din domeniul neuroştiinţelor (cu
precădere neuropsihologii şi neurolingviştii) au emis
concluzii îndrăzneţe, relevînd faptul că bi- şi multilingvismului sînt fundamentale, pentru că ne fac mai inteligenţi.
Multilingvismul comportă efecte profunde asupra creierului, îmbunătățind abilitățile cognitive (fără neaparata
legătură cu competenţa lingvistică respectivă) și chiar
protejîndu-l de îmbolnăviri specifice senilităţii. Pînă la
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înc. sec. XX, cercetătorii, educatorii și factorii de decizie
politică considerau studiul şi vorbitul unei alte limbi ca
fiind o interferență nefastă, ce împiedică dezvoltarea intelectuală a unui copil. Deşi acum această prejudecată pare
stranie, ei nu s-au înșelat în privința interferențelor: există
dovezi elocvente că în creierul persoanelor care vorbesc
mai multe limbi, sistemele lingvistice sînt active chiar și
atunci cînd este folosită doar o limbă, un sistem putîndu-l
bloca pe celălalt. Interferenţa dată însă, aşa cum au aflat
ulterior savanţii, nu este un neajuns, ci o binecuvîntare
deghizată. Această situaţie, aparent dificilă pentru creierul uman, nu face decît să-l „oblige” să rezolve cumva
conflictul intern, oferindu-i minţii un antrenament care
întăreşte „muşchii” cognitivi.
Numeroase studii confirmă că experiența bi- şi multilingvă îmbunătățeşte activitatea creierului: de ameliorări
beneficiază în special aşa-numita funcție executivă – un
sistem de comandă care direcționează procesele de
atenție folosite la planificare, la rezolvarea problemelor
și sarcinilor solicitante din punct de vedere mental.
Controversele ştiinţifice nu încetează să planeze asu-

Rubrica psihologului

Curiozităţi despre multilingivism
în statistici

În Canada: 11,9% din populaţie vorbeşte acasă o
altă limbă decît engleza sau franceza, în Toronto cifra
e mai mare – 31%. În SUA: 21% din copiii de vîrstă
şcolară vorbesc acasă o altă limbă decît engleza, cu
tendinţe de creştere. Pe întreg globul pămîntesc există
mai mulţi vorbitori de limbă engleză, ca a doua limbă,
decît vorbitori nativi de engleză; numărul copiilor
bilingvi este egal cu cel al monolingvilor, ceea ce înseamnă că mulți copii sînt crescuți în mediu bilingv.
Un sumar al cercetărilor psihologice asupra multilingvismului au evidenţiat că adulții care au învăţat cîteva limbi
şi copiii care au utilizat de mici două şi mai multe limbi:
• comunică mai eficient;
• au o memorie mai bună; o capacitate sporită de a
aplica eficient mai multe strategii de lectură, graţie
experienței lor mai mari în învățarea limbilor străine
și a cititului în două sau mai multe limbi;
• au o minte mai ageră și o percepție mai bună a
limbajului; învaţă mai rapid în limba lor maternă
cititul, scrisul; sînt mai capabili să separe sensul de
context; au un vocabular mai bogat, peste vîrstă, la
prima limbă; au dezvoltate abilitățile spațiale; au
abilităţi avansate de gîndire critică, pe care le aplică
în viaţa de zi cu zi, în rezolvarea problemelor;

Multilingvismul: beneficii personale şi sociale
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au o mai mare flexibilitate cognitivă, rezolvă mai
uşor probleme de tot soiul;
• împărtăşesc mai mult decît o singură viziune filozofică asupra lumii, au mai multe perspective asupra
lucrurilor, manifestă empatie şi înţelegere mai mare
pentru opiniile altora; au abordări culturale exhaustive
şi incluzive, sînt mai obiectivi față de cultura propriei
etnii, operează uşor cu noţiuni şi concepte culturale;
respectă locuitorii altor țări, reducînd, astfel, rasismul, xenofobia, intoleranța și discriminarea.
Uneori, bilingvismul este o necesitate – în cazul
familiilor de migranţi: acasă copilul vorbește limba
maternă, iar la şcoală – învaţă în altă limbă, devenind,
cu timpul, fluent în ambele. Alteori, bilingvismul este
o alegere – atunci cînd părinții doresc să-şi expună
copilul inflluenţelor altei limbi, chiar dacă ei înşişi nu
o vorbesc. În acest caz, copilul este, de regulă, fluent
în limba maternă.
Cum învață copiii mai multe limbi? Achiziționarea
bi- şi multilingvă poate avea loc în două moduri:
1. Achiziționarea simultană: are loc atunci cînd un
copil este crescut bilingv de la naștere sau atunci cînd a
doua limbă este introdusă înainte de vîrsta de 3 ani. Etapele de dezvoltare a limbii, în acest caz, urmează aceleaşi
etape pentru ambele limbi. Uneori însă, bilingvii încep
să vorbească mai tîrziu decît monolingvii. La început,
bilingvii simultani par să fie capabili să diferențieze cele
două limbi și să se adapteze în funcție de partenerul lor
de conversație (de ex., povestesc ceva în franceză unui
părinte vorbitor de franceză, apoi răspund în română
altui părinte vorbitor de română).
Sugestii relative la elevi din clasele primare şi
gimnaziale
 Pentru temele de acasă care presupun relatarea unor
texte, prezentarea unor informaţii sau scrierea unor
eseuri, invitaţi copilul să şi le pregătească alternînd
cele două limbi, chiar dacă dvs., ca profesor, nu
cunoaşteţi cealaltă limbă, sau elevul îşi poate face
temele în ambele limbi, dacă doreşte, iar prezentarea
să o realizeze în română.
 La sărbători sau la alte evenimente şcolare, solicitaţi
elevului să pregătească ceva specific în cealaltă
limbă pe care o vorbeşte fluent. (dacă o vorbesc mai
mulţi copii, sugeraţi-le să colaboreze).
 Copiilor mai mici le puteţi solicita să pregătească,
cu anumite ocazii, ilustrate cu texte de felicitare în
limbile pe care le cunosc.
 Dincolo de beneficiile personale ale copiilor multilingvi, le veţi educa colegilor empatia şi toleranţa,
veţi spori interesul pentru cunoaşterea altor limbi şi
a altor culturi.
2. Achiziționarea secvențială: are loc atunci cînd o a
doua (a treia etc.) limbă este introdusă după ce este bine
consolidată prima (în general, după vîrsta de 3 ani). Copiii
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pra domeniului şi, în opinia mea, nu vor înceta niciodată.
Deşi multilingvismul a devenit un subiect de cercetare
popular, cu progrese recunoscute, multe întrebări au
rămas încă neelucidate.
Pentru noi, în calitate de părinţi sau cadre didactice,
este esenţial să nu ne opunem acestui val, ci, dimpotrivă, să stimulăm, atît cît se poate, copiii, în funcţie
de interesele şi capacităţile lor. Şi asta pentru că ei pot
echilibra – mental şi emoţional – învăţarea limbilor
(nativă/native şi cele însuşite), atît în sisteme lingvistice
similare, cît şi diferite. Ritmul de învăţare a limbilor
de către copii variază, dar mulţi dintre ei, fiind expuşi
unor medii lingvistice şi culturale diferite, ajung să-şi
mărească viteza de însuşire şi, de la o achiziție bi- sau
trilingvă simultană, să ajungă la una multiplă, relativ în
scurt timp. Eficienţa studierii creşte dacă părinţii sau alţi
adulţi din preajmă constituie ei înşişi sursa principală de
familiarizare cu limba. Acest „talent” nu este un mister,
ci doar expresia potenţialului creierului uman – folosit
cum trebuie şi la ce trebuie!
Multilingvismul deci trebuie privit mai curînd ca un
fenomen obişnuit decît ca o excepţie. Avînd în vedere
mediul actual, să vorbeşti două limbi e la fel de firesc
precum să ai doi ochi. Totodată, este nefiresc să pretindem
aceeaşi fluenţă şi competenţe lingvistice excepţionale în
cazul tuturor limbilor vorbite de o persoană.

Rubrica psihologului

pot experimenta achiziționarea secvențială în cazul în
care imigrează într-o țară în care se vorbeşte o altă limbă.
Învățarea secvențială poate să apară, de asemenea, în cazul
în care copilul vorbește limba sa nativă exclusiv acasă, iar
cînd începe şcoală – este nevoit să înveţe în altă limbă.
Este recomandabil, aşadar, ca profesorii să deţină
informaţii despre mediul familial şi limbile vorbite de
părinţi, pentru a preveni anumite dificultăţi de integrare
a copilului.
Copilul care dobîndește o a doua (a treia) limbă în acest
mod prezintă, în general, următoarele caracteristici:
• inițial, poate utiliza limba nativă pentru o perioadă scurtă sau în momentele de tensiune, stres şi frustrare;
• poate trece printr-o perioadă de „tăcere” sau „comunicare nonverbală”, atunci cînd simte un disconfort emoţional. Acest lucru poate dura de la cîteva
săptămîni la cîteva luni și este, cel mai probabil, un
moment în care copilul îşi construiește înțelegerea
sa asupra limbii, nu este un moft. În perioada dată,
el poate să recurgă la gesturi sau la cuvinte în limba
secundă (terţă);
• poate utiliza doar propoziții scurte sau are un limbaj
imitativ, ceea ce nu înseamnă că are retard mental.
Copilul poate folosi un singur cuvînt din cele sugerate sau anumite fraze memorate, cum ar fi „Nu știu.”
sau „Ce-i asta?”;
• treptat, copilul începe să elaboreze propriile fraze,
din cuvintele pe care le deţine în vocabular. Dar şi
la această etapă există un specific, el poate folosi o
„formulă” de început sau introduce cuvîntul ori sintagma într-o frază comună, cum ar fi „Eu vreau...”,
„Eu fac...”. În cele din urmă, el devine tot mai fluent,
dar continuă să facă greșeli gramaticale.
Sugestii relative la copii de 4-10 ani
 Organizaţi jocuri de rol cu participarea copiilor
bi- sau multilingvi, solicitaţi-le să vorbească în
mai multe limbi. Semnalaţi părinţilor necesitatea
expunerii copilului unor influenţe lingvistice multiple (frecventarea teatrelor, vizionarea şi discutarea
ulterioară a desenelor animate, activităţi de joc sau
sportive cu copii vorbitori de română etc.).
Recomandări pentru părinţi
Deoarece limbajul format în primii 10 ani de viață este
fundamental pentru realizarea competențelor academice
și sociale, nu este de prisos să reflectăm mai mult asupra
unor elemente esențiale în învățarea unei limbi. Îndemnul
meu ca psiholog este ca părinții să nu se oprească la o
singură limbă. Investiția în bi- sau multilingvism se va
solda cu un randament ridicat în diverse domenii.
Există mai multe modalități prin intermediul cărora
vă puteţi susţine copilul bi- sau multiling:
 Faceţi ceea ce credeţi şi simţiţi că este bine şi confortabil pentru dvs. şi familia dvs.
 Nu încercați să vorbiţi cu copilul dvs. o limbă dacă
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nu sînteți fluent în această limbă sau dacă vă simţiţi
stînjenit/ă de situaţia respectivă.
Nu vă impacientați în cazul în care copilul combină
cele două limbi – este o etapă firească în dezvoltarea
bi- şi multilingvismului.
Oferiţi-i copilului un mediu prietenos, cu multe
oportunități de a vorbi, de a asculta, de a se juca și
de a interacționa cu persoane în limba maternă, fie
că sînteţi acasă sau în străinătate.
Nu vă faceţi griji cu privire la întîrzierea vorbitului
sau la greşelile gramaticale. Aşa cum a fost menţionat
mai sus, sînt etape normale şi trecătoare.
Dacă, totuşi, credeți că acesta are o întîrziere în
dezvoltare (vorbit, scris, comportament social etc.),
consultați un psiholog, logoped sau alt specialist,
care vă va oferi sfaturile de rigoare.
Asigurați-vă că copilul dvs. ascultă frecvent ambele
limbi (sau cele trei sau patru) și într-o varietate de
circumstanțe.
Creaţi-i oportunități pentru a utiliza toate limbile pe
care le cunoaşte: în joc, în cîntece, în dialoguri etc.
Citiți cărți cu copiii dvs. în toate limbile importante
pentru viața lor.
Dacă aveţi doi copii, iniţiați un joc în cadrul căruia
cu unul dintre ei să vorbiţi într-o limbă şi cu celălalt
în alta.
Fiţi atent/ă la paralimbaj, adică ceea ce transmite
intonaţia dvs.: evitaţi schimbările bruşte în felul în
care îi vorbiţi copilului, mai ales atunci cînd este sub
6 ani, deoarece poate face asocieri nepotrivite între
o emoţie negativă şi o anumită limbă.
Dacă vă aflați în străinătate, încurajaţi folosirea de
către copil a limbii române, peste ani el vă va fi
recunoscător.
Nu mustraţi şi nu pedepsiţi copilul pentru folosirea
sau nefolosirea unei anumite limbi.
Orice ar spune pedagogii, prietenii sau vecinii cu
privire la multilingivismul copilului dvs., urmați-vă
intuiţia – doar dvs. ştiţi ce este mai bine pentru el şi
familia dvs.
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Educaţia interculturală şi
multilingvă: experienţe letone
şi estoniene
Rezumat: Articolul prezintă rezultatele unui proiect de
educaţie interculturală şi multilingvă, realizat în Letonia şi
Estonia de un grup de experţi din R.Moldova, cu scopul de a
cunoaşte realitatea şi succesele înregistrate la capitolul dat pe
Viorica Goraș-postică
parcursul a 20 de ani de sistemul educaţional, politic şi social
din aceste ţări. Finalitatea vizitei de studiu constă în adaptarea
dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova
modelelor de succes la realitatea noastră, pentru depăşirea
unor situaţii critice care durează şi creează deservicii mari
dezvoltării noastre în procesul de păstrare a identităţii naţionale şi de integrare europeană.
Abstract: The paper presents the results of an intercultural and multilingual education project conducted in Latvia and Estonia
by a group of experts from Moldova, in order to know the reality and successes in this domain over 20 years of education, political
and social reforms. The purpose of the study visit is to adapt successful models in our reality, overcoming critical situations and
create lasting great disservice to our development in the conservation of national identity and European integration.
Keywords: intercultural education, multilingual education, democratic citizenship, ethnic diversity, linguistic immersion,
European integration.

Vizita în țările baltice a constituit o ocazie unică de a
cunoaşte detalii semnificative din teoria şi practica educaţională în promovarea intensivă a limbii de stat; programele
publice de imersiune lingvistică, de integrare şi coeziune
socială. Am constatat restanţele serioase pe care le avem
noi la acest capitol, avînd şi şansa de a ne exprima admiraţia
pentru curajul, insistenţa şi consecvenţa balticilor, în pofida
obstacolelor şi dificultăţilor (care au fost şi continuă să
apară după colapsul sovietic), mai ales în relaţiile delicate
cu Federaţia Rusă.
Realitatea educaţională de învăţare a limbilor letonă
şi estonă ne-a fost demonstrată, începînd cu grădiniţa,
şcoala primară, continuînd cu gimnaziile şi universităţile, culminînd cu Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Parlamentul şi cu ONG-urile (Cf. 6-11). Succesele
înregistrate sînt demne de toată lauda: folosirea extinsă
a limbii populaţiei majoritare în toate sferele vieţii, convingerea reperezentanţilor minorităţilor etnice cu privire
la necesitatea de a cunoaşte limba de stat, ca o condiţie
esenţială de a face studii superioare de calitate, de a avea

un loc decent de muncă şi de a deveni cetăţean cu toate
drepturile. Convieţuirea civilizată a grupurilor etnice
diverse (din punct de vedere istoric, lingvistic, cultural)
îi motivează în consolidarea cetăţeniei democratice şi a
spiritului comunitar, care are rezultate vizibile, inclusiv
în plan economic. Afirmaţii de genul ”anul acesta am
simţit în mod vădit că ţara noastră a depăşit criza economică”, ”salariile pe care le avem, chiar şi în învăţămînt,
ne permit un mod decent de viaţă” am auzit frecvent din
gura intelectualilor din ambele ţări.
Unii analişti politici susţin că exemplele bune de învăţare a limbii de stat există actualmente în Israel, Olanda şi
Germania, spre care Letonia şi Estonia se orientează, dar
nu sînt singurele. Modelul canadian de învăţare a limbii
franceze de către emigranţi, lansat încă în 1965, a fost
un impuls puternic şi un început de bun augur în Estonia.
Practici avansate sînt numeroase, dar nu se pot generaliza
categoric, deoarece experţii cred că ”maşinăria” se mişcă
uneori greu, obţinerea unui nivel performant de posedare
a limbii literare (B2 sau B1, după nivelurile europene) mai
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prezintă unele dificultăţi. Accentul pus pe şcoala generală
este bun, dar insuficient, întrucît mai persistă ”teama”
pentru scăderea calităţii educaţiei, în cazul în care, în
şcolile ruse, anumite obiecte, pînă la 60%, se predau în
limba de stat; precum și frica de asimilare a rusofonilor de
către estoni sau letoni etc. Modelele de predare-învăţare a
limbii de stat în cheia imersiunii, timpurii sau tîrzii, s-au
dezvoltat şi amplificat, profesorii alofoni vorbesc bine
această limbă, iar principiul ”un obiect – un profesor” se
respectă, fără excepţii. Tradiţionalele lecţii deschise sau
demonstrative din şcolile şi universităţile noastre nu se
practică, doar anumite asistenţe colegiale, care se anunţă
din timp şi permise cu acordul profesorilor. Avantajele
educaţiei prin imersiune sînt diverse:
• avantaje curriculare: performanţă academică îmbunătăţită, o mai mare uşurinţă în a învăţa o a treia şi
a patra limbă;
• avantaje comunicaţionale: bilingvism (capacitatea de
a vorbi două limbi fluent); alfabetism în două limbi
(capacitatea de a citi şi a scrie în două limbi); o reţea
comunicaţională mai largă (la nivelul întregii familii, a
comunităţii, prietenilor, posibilităţilor de angajare);
• avantaje culturale: o mai mare expunere la şi apreciere a valorilor altor culturi (inculturaţie), un mai
profund multiculturalism, o mai mare toleranţă şi
mai puţină xenofobie;
• avantaje cognitive: dezvoltarea gîndirii (creativitate, o
mai mare deschidere şi sensibilitate în comunicare);
• avantaje în formarea caracterului: o mai mare încredere în sine; o identitate bine definită;
• avantaje financiare: beneficii economice şi profesionale. (După 1)
Letonia, cu o populaţie de 2,2 mln. de locuitori, și
Estonia, cu 1,3 mln., cu teritorii aproximativ asemănătoare
cu ale Moldovei, au cîştigat enorm, din punct de vedere
politic, economic şi cultural prin integrarea în Uniunea
Europeană. Pregătirea excelentă din mers în domeniul
managementului proiectelor de investiţii a permis şi
permite în continuare ambelor ţări să absoarbă complet
fondurile şi să introducă schimbări profunde, de durată şi
cu impact polivalent. Societatea civilă în aceste ţări este
o forţă recunoscută, inclusiv la nivelul politicii de top, o
mare parte a tinerilor, a intelectualilor, în general, activează în ONG-uri, care au devenit un sprijin considerabil în
realizarea reformelor. Am remarcat că alocarea unor sume
importante din bugetul de stat asociaţiilor obşteşti, cărora li
se deleagă sarcini impunătoare; cooperarea eficientă cu mai
mulți actori sociali pe parcursul a mai bine de 20 de ani.
Interesul mare al populaţiei letone şi estone pentru
studii superioare în limba de stat, inclusiv al alofonilor, a
fost evidenţiat în mod special; faptul că şomajul are mai
mult ”faţă” rusească, că în şcolile profesionale învaţă
cu preponderenţă vorbitorii de limbă rusă este, de asemenea, o realitate recunoscută, iar paşapoartele gri ale
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locuitorilor letoni sau estoni sînt cele mai expuse la bursa
muncii. Conform statisticilor, procentul de emigrare în
Estonia este nesemnificativ, de circa 5 mii de persoane
anual, în Letonia acesta este mai mare, dar piaţa muncii
din ambele ţări nu este lipsită de atractivitate, salariile
profesorilor, de exemplu, fiind relativ comparabile cu
cele din Europa Occidentală.
Cultul muncii intelectuale şi al cărţii, în general,
influenţa benefică a ţărilor scandinave în designul de
interior şi cel stradal, dar şi decoraţiile splendide de Crăciun au dat un farmec aparte, stimulînd, în mod afectiv,
calitatea vizitei şi a studiului aferent. Folosirea extinsă
a cărţilor ca ”ornament” funcţional, pus la dispoziţia
vizitatorilor în locurile de agrement, inclusiv restaurante,
ni s-a părut un detaliu semnificativ.
Fenomene specifice pentru societatea postmodernă
nordică, precum izolarea şi singurătatea, pe de o parte, şi
creşterea rolului relaţiilor în angajare, în promovare, familiară ţărilor mici, caracterizează contrastele sociale actuale.
Depăşirea crizei politice, inclusiv perimarea lozincilor
partidelor ruseşti extremiste de tipul ”şcolile ruseşti sînt
Stalingradul nostru” au devenit neelocvente în contextul
sociopolitic actual, fiind înlocuite cu afirmaţiile: Unde se
pune suflet, totul e posibil sau Eu, ca tînăr, nu mă tem de
viitorul meu în Letonia sau Estonia. (Cf. 4, 6)
Practica noastră de cercetare şi de predare s-a îmbogăţit cu experienţe interesante şi utile.Voi enumera în
ordine aleatorie cîteva idei relevante:
• parteneriatul şcolilor cu familia: editarea ziarului părinţilor şi rezervarea în fiecare şcoală a unei săli pentru
părinţi, utilizată în diverse scopuri: de la consilierea
părinţilor pînă la efectuarea unor activităţi comune;
• introducerea în orarul şcolilor bilingve a orelor săptămînale de proiectare în comun a lecțiilor, pentru
coordonarea şi integrarea acţiunilor educaţionale;
• conjugarea dirijată şi multiaspectuală a eforturilor şi
a direcţiilor politice de educare a diversităţii culturale
la nivel de minister al culturii şi minister al educaţiei în realizarea programelor de stat de integrare a
minorităţilor în viaţa ţării cu ajutorul limbii de stat.
• pregătirea cu multă responsabilitate pentru încadrarea în studiu a copiilor de diferite etnii, de vreme ce
anual în Letonia vin cca 10 mii de emigranţi.
De asemenea:
• Nu s-a produs diminuarea interesului copiilor sau al
tinerilor/studenţilor pentru învăţătură, pentru studii,
în general.
• Universităţile rămîn, din păcate, încă destul de
conservatoare, reforma învăţămîntului superior se
aşteaptă, se pregăteşte.
• ”Ne place foarte mult munca noastră şi ne place cum
muncim” afirmau deseori educatorii şi profesorii
din ţările-gazdă. Îi învăţăm pe copii să muncească,
să înveţe cu bucurie, să se simtă bine şi să înţeleagă
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perspectivele de viaţă în ţara noastră.” Tînguieli,
obişnuite pentru noi, cu referire la salarii derizorii
aici lipsesc cu desăvîrşire.
Implementarea multor proiecte de colaborare între
universităţile cu profil pedagogic, de renovare şi
modernizare a procesului de învăţămînt deschide
multe pespective ambelor părţi.
Condiţiile foarte bune din toate tipurile de instituţii de
învăţămînt sînt argumente în plus de educaţie civică,
pentru motivarea părinţilor de a-şi creşte copiii ca
cetăţeni devotaţi Estoniei sau Letoniei.
Relaţiile dintre populaţia băştinaşă şi cea alofonă
s-au ameliorat treptat în mod sensibil în ultimii 20
de ani, chiar dacă, din punct de vedere spiritual, se
simt mai apropiaţi de nemţi sau de finlandezi, de
celelalte ţări scandinave.
O amploare deosebită cunoaşte în ultimul timp pedagogia muzeistică. Realizarea lecţiilor de istorie, de istorie
a culturii sau de educaţie civică în sălile de muzeu, în
bază de varia expoziţii, devine un fapt obişnuit.
Sprijinul suplimentar pentru tinerii profesori care să
muncească în provincie depăşeşte 12 mii de euro în
3 ani.
Trecerea masivă a şcolilor ruse la limbile de predare
estonă sau letonă s-a produs în ultimii 20 de ani, cu
aceptul părinţilor şi al profesorilor rusofoni, care,
treptat, s-au convins de avantajele multiple oferite
copiilor în contextele respective.
Nu am întîlnit nicăieri manageri şcolari sau universitari, funcţionari publici, nevorbitori fluenţi în limba de
stat. Managerul unui gimnaziu din Narva ne mărturisea
în mod convingător că un conducător de instituţie trebuie să cunoască foarte bine legislaţia şi s-o respecte,
fără aceasta n-ar putea fi un bun profesionist.
În instituţiile vizitate am discutat cu mai multe persoane, adevăraţi patrioţi ai Letoniei sau Estoniei, de
origine rusă inclusiv, cu un comportament civic şi
cu atitudini cetăţeneşti adecvate, cu un curaj civic
demn de toată lauda. Ei îşi conving fără greutate
concetăţenii alofoni, propriii copii sau colegi de
nevoia cunoaşterii limbii naţiunilor titulare, pentru
a se bucura de toate drepturile din ţara dată, pentru
a-şi crea un viitor aici.
Printre obiectele predate în şcoli am remarcat Istoria şi
cultura Estoniei, Istoria şi cultura oraşului Tallinn sau
Narva, de exemplu, 3 ore de sport, 3 ore de arte; de
asemenea, împărţirea claselor în subgrupe la limbile
estonă sau letonă, engleză, educaţie tehnologică etc.
Deşi deseori politicienilor, fiolologilor sau etnologilor, promotorilor europeni ai imersiunii lingvistice
li se pune provocatoarea întrebare: Asimilare sau
integrare?, coeziunea şi politica statală are beneficii
crescînde. Oricum, zic intelectualii ruşi, asimilarea
totală, uitarea limbii şi a identităţii ruse este im-

posibilă. ”Patria istorică” îşi aminteşte de ei doar
în perioadele electorale, în scopuri de colectare a
capitalului politic, dar aici au casă, masă, un serviciu
bun, aici şi-au crescut copiii în spiritul acestei ţări şi
au convigerea că aşa este corect şi absolut normal.
• Desigur, ocupaţia ţaristă sau cea sovietică (ultima a durat 50 de ani) sînt recunoscute ca atare, fiind discutate în
contradictoriu de istorici, politicieni sau simpli cetăţeni.
Însă faptul că Estonia este pentru cetăţenii estonieni
şi Letonia este pentru cetăţenii letoni (indiferent de
apartenenţa etnică) deja nu se mai pune la îndoială.
Raportînd eforturile noastre din ultimii 10 ani de
cercetare şi de ameliorare a funcţionării limbii de stat şi a
cunoaşterii acesteia de către alolingvi la situaţia actuală,
constatăm că, totuşi, batem pasul pe loc. Printre problemele
principale remarcăm: ”legislaţia şi atitudinea necorespunzătoare a politicienilor, aplicarea insuficientă a limbii române
în diverse sfere sociale, atitudinea impasibilă a vorbitorilor
alolingvi, dar şi a unor băştinaşi faţă de funcţionarea limbii române, nerecunoaşterea posedării limbii literare ca
dimensiune culturală a personalităţii”. (2, p. 8) Deducem
uşor că lecţiile balticilor trebuie învăţate/preluate/adaptate
cu responsabilitate şi curaj civic. Ştim şi noi ce trebuie de
făcut, dar pînă la realizarea de facto avem de parcurs încă
mult drum. Ne dorim identitate şi stabilitate în acest perimetru cultural specific, urmează să promovăm cu insistenţă
toleranţa şi principiile ei la toate nivelurile socioculturale,
să dezvoltăm prin educaţie sentimentul apartenenţei la
ţara R. Moldova, sentimentul civic „noi sîntem cetăţeni ai
Moldovei”, indiferent de etnia de origine. (Cf. 3, p. 209)
Conform cerc. Ana Pascaru, legislaţia internaţională
asupra drepturilor minorităţilor nu arareori este interpretată
diferit, proliferînd denaturarea valorii limbii pentru comunitate. Drept confirmare, sînt recentele referinţe făcute
de reprezentanţii minorităţilor lingvistice din R.Moldova
la Carta-cadru a limbilor regionale şi minoritare (1992),
care, de fapt, protejează şi promovează limbile regionale
sau minoritare şi nicidecum cele ale minorităţilor lingvistice. În plus, considerăm că încercările de revigorare a
unei limbi care, prin aria ei de circulaţie, nu are acoperire
economică este cea mai scurtă cale de a o distruge, deoarece, fiind scoasă din contextul patrimonial şi confruntată
cu limbile de circulaţie net superioare, aceasta va fi uitată
şi marginalizată, în primul rînd, de purtătorii ei. Intenţiile
date, înveşmîntate în proiecte de genul „limba mamei”
(Mother tangue) nu sînt decît expresia de satisfacere a
unor neîmpliniri, care riscă să dispară odată cu retragerea
finanţărilor, dar, între timp, fiind infiltrate în subconştientul
tinerilor, îi vor transforma în demolatori ai valorilor general-umane. Or, cu maximalismul lor, tinerii inspiraţi
de acest nou-vechi vehicul de revenire la izvoare, în
perspectivă vor plăti cu propriile lor neîmpliniri, fiind
incapabili să-şi identifice locul în societate. (Cf. 5, p. 50)
Am luat lecţii de milioane din experienţele letonă
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şi estonă. Ne culpabilizăm, fără echivoc, de lipsa de
perseverenţă şi consecvenţă politică în ţara noastră.
Abordarea comparativă a contextelor socioeconomice,
culturale, educaţionale poate să devină descurajatoare, la
nivel afectiv, pentru noi, moldovenii. Rămînem în continuare cu mai multe întrebări decît răspunsuri cu privire
la promovarea limbii de stat, la trecerea totală a învăţămîntului superior în limba română etc. Organizarea
procesului de învăţămînt în cheia formării de competenţe
ne oferă avantaje mari, important este ca politicienii şi
opinia publică să consimtă asupra vectorului european
şi asupra normalităţii dezvoltării unui stat multietnic,
asupra necesităţii indiscutabile de cunoaştere a limbii
de stat de către toţi locuitorii/cetăţenii unei ţări.
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Învăţarea limbii române
de către alolingvii din
Bălţi: actualitate şi
perspective
Rezumat: În Republica Moldova, ca şi în multe alte state,
integrarea grupurilor etnice este o misiune grea, agravată de
Lilia Trinca
problema limbii. Multe grupuri etnice vorbesc numai limba rusă
şi nu cunosc limba de stat, iar mun.Bălţi nu reprezintă o excepţie
dr., conf. univ.,
în acest sens. Astfel, pe lîngă necesitatea protecţiei limbilor
Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi
minorităţilor naţionale, trebuie să avem grijă să li se ofere posibilitatea de a învăța limba de stat, deoarece doar astfel se pot integra şi participa activ în viaţa publică. Cunoaşterea limbii oficiale
constituie un factor de coeziune socială şi le oferă cetăţenilor posibilitatea de a-și exercita drepturile, în condiţii de egalitate.
Abstract: In Moldova, like in many other countries, the integration of different ethnic groups is a difficult task, aggravated
by the language issue. Many ethnic groups still speak only Russian and do not know the official language, Balti is no exception
in this regard. Thus, besides the need to protect minority languages, we should give members of these ethnic groups the opportunity to learn the official language, only so can they integrate and participate actively in the public life. Knowledge of the
official language is a factor of social cohesion and is able to provide people with an opportunity to benefit from all the human
rights on an equal basis with the other citizens.
Keywords: integration of different ethnic groups, Russian and Romanian languages, learn the official language, social cohesion.

A devenit axiomatic faptul că limba are un rol important buna funcţionare a societăţii, întrucît reprezintă un mijloc
de cooperare interumană. Contemporaneitatea este o lume a schimbărilor, a toleranţei, a favorizării sociale şi culturale a fiinţei umane, în strînsă legătură cu civilizaţia şi cultura unei colectivităţi, comunităţi, or, multe dintre acestea
sînt comunităţi lingvistice bilingve, trilingve şi multilingve. Și R. Moldova se caracterizează prin bilingvism, lăsînd
nesoluţionată, pînă la ora actuală, problema forţei comunicative a limbilor ce funcţionează în cadrul societăţii.
Între grupurile sociale şi utilizarea limbajului există o legătură directă. Bineînţeles, comunicarea are loc acolo
unde sînt teritorii şi interese comune, iar prezenţa statului constituie o premisă ce uneşte sau diferenţiază, încurajînd sau împiedicînd dezvoltarea interacţiunii. Conform T. Slama-Cazacu, limba, ca toate acţiunile umane, poartă
amprenta contextului social, iar, ca instrument de comunicare, este element constitutiv al grupului a cărei unitate
o poate determina [8, p. 56]. Iată de ce în majoritatea societăţilor moderne există o limbă publică, care permite co-
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municarea instituţională esenţială, în scopuri economice
şi culturale – limba de stat.
Statul e în drept să le solicite tuturor cetăţenilor săi
cunoașterea limbii oficiale. De fapt, este în interesul acestora să o cunoască, căci numai astfel se pot urzi legături
spirituale între toţi cei care trebuie să aibă aceleaşi interese
generale şi năzuinţe. Pe de altă parte, statul are obligativitatea morală de a facilita învăţarea limbii oficiale de
către alogeni. Referindu-se la situaţia lingvală de la noi,
Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE,
Kunt Vollebaek, a menţionat că, în R.Moldova, ca şi în
multe alte țări, integrarea grupurilor etnice este o misiune
grea, agravată de problema limbii: acestea deocamdată
vorbesc numai limba rusă. Astfel, pe lîngă necesitatea
protecţiei limbilor minorităţilor naţionale, trebuie să le
oferim concetățenilor noștri de alte etnii posibilitatea
de a învăța limba statului, deoarece doar prin însușirea
acesteiea se pot integra şi participa activ în viaţa publică a
ţării. În acelaşi timp însă, respectarea drepturilor culturale
ale minorităţilor nu trebuie să fie un impediment pentru
inserția lor socială, lucru ce poate fi evitat numai dacă
reprezentanţii etniilor minoritare vorbesc limba oficială.
Cunoaşterea limbii oficiale constituie un factor de coeziune socială şi le oferă cetăţenilor posibilitatea de a-și
exercita drepturile, în condiţii de egalitate.
Refuzul de a recunoaşte româna drept unica limbă
oficială în instituţiile statului, pretenţiile cu privire
la reprezentarea etnică în organele locale, precum şi
iniţiativa bălţenilor de a organiza un referendum pentru
a declara rusa drept limbă de stat în R.Moldova etc.
ne demonstrează că avem lacune serioase în domeniul
relaţiilor interetnice. În opinia noastră, problema în
cauză poate fi soluţionată doar prin promovarea unei
politici lingvistice coerente la nivel de stat, în spaţiul
educaţional şi informaţional.
Un exemplu pozitiv în acest sens ne pot servi
exigenţele lingvistice din ţările baltice. Începînd cu anul
1995, Letonia şi Estonia, sub monitorizarea instituţiilor
europene, au demarat un proces complex de integrare a
minorităţilor etnice apatride. Aceste ţări au condiţionat
integrarea cetăţenească a minorităţilor prin studierea
limbii letone şi, respectiv, estoniene. Iniţial, abordarea
dată a stîrnit o serie de controverse. Catalogat inițial a fi
unul dur, de impunere a limbii oficiale alolingvilor, modelul baltic şi-a demonstrat eficienţa în timp. În ambele
țări, doar limba populaţiei autohtone are statut de limbă
oficială, rusa fiind considerată limbă străină. Duritatea
cazului baltic a reieşit din sistemul de educaţie, care
letoniza și estoniza învăţămîntul liceal şi cel universitar.
Aici instruirea în limba rusă este posibilă doar pînă în
clasa a IX-a, pe cînd studiile ulterioare pot fi realizate
în limba de stat. Începînd cu ciclul liceal, minimum
60% din discipline sînt predate în letonă sau estonă,
şi BAC-ul este susţinut în limba de stat. Mai mult, în

conformitate cu Codul încălcărilor administrative, a fost
introdus sistemul de amenzi „pentru nivelul insuficient
de cunoaştere a limbii de stat”, care îi vizează pe toţi
angajaţii instituţiilor publice.
Bunăoară, în perioada aflării noastre în Estonia, massmedia anunţa că, în urma monitorizării efectuate într-o
serie de şcoli din capitală, profesorii ce nu posedă estoniana la nivelul cuvenit vor fi penalizaţi, lucru confirmat şi
de administraţia liceului vizitat de echipa noastră.
La noi însă lucrurile se prezintă altfel. Conform
legii Cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul
Republicii Moldova, limbă de stat este declarată limba
naţiunii titulare, iar limbii ruse i se acordă statut juridic.
În aşa fel, dacă în textele juridice ale republicilor baltice
bilingvismul este promovat ca o etapă de trecere spre
unilingvism, legislaţia de la noi pare a urmări legitimarea
utilizării limbii române în sferele politică, economică,
socială şi culturală fără a exclude limba rusă, ci, mai
degrabă, țintind instaurarea „bilingvismului real naţional-rus şi rus-naţional” (art. 3) [9].
Situaţia din R.Moldova, în general, şi din mun.
Bălţi, în particular, presupune noi registre de acţiune,
în aspectele esenţiale ale existenţei şi comunicării interumane, constituite, preponderent, în vederea unei bune
înţelegeri, colaborări, deschideri. În această ordine de
idei, implicarea în crearea unui mediu funcţional pentru limba română capătă azi o tot mai mare justificare,
recunoaştere şi putere.
Componenţa etnică a populaţiei mun.Bălţi, potrivit
ultimului recensămînt (2004), relevă faptul că moldovenii/
românii sînt majoritari, constituind circa 54,2% din totalul
populaţiei. De asemenea, în municipiu convieţuiesc ucraineni, reprezentînd 23,74%, ruşi – cu o pondere de 19,23%,
polonezi – 0,68%, evrei – 0,32%, bulgari – 0,23%, ţigani
– 0,21%, găgăuzi – 0,19% şi reprezentanți ai altor etnii
– 1,2% [10]. Fără îndoială, toate limbile etniilor minoritare
trebuie să se bucure de condiţii prielnice pentru buna lor
dezvoltare şi funcţionare. Însă alogenii trebuie să înţeleagă
că limba oficială, limba populaţiei majoritare este una
integratoare, este un mijloc de realizare a coeziunii sociale. Cunoaşterea ei trebuie să devină o necesitate vitală
pentru toţi cetăţenii care doresc să participe la procesul
economic şi cultural al ţării.
Desigur, problema însuşirii limbii a doua (nematerne)
nu se rezolvă atît de uşor, deoarece, în contextul social
respectiv, intervin variabile de importanţă primordială,
legate de atitudinea subiecţilor faţă de limbă, alimentată
de anumiți factorii motivaţionali (interes/dezinteres, plăcere/neplăcere etc.) în cursul învăţării acestei limbi sau
de intervenţia factorilor sociali. O parte din probleme ţin
şi de diglosie, adică de existenţa, în aceeaşi comunitate
lingvistică, a două varietăţi funcţionale ale unei limbi:
varietatea „înaltă” şi cea „joasă” [Cf. 8, p.514].
O soluţie în vederea rezolvării problemei studierii
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limbii de stat de către minorităţile naţionale din mun.
Bălţi, dar şi de pe întreg teritoriul republicii, a fost identificată de Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din
Moldova (ANTEM) – o organizaţie nonguvernamentală,
nonprofit, apolitică, care asigură continuitatea programului de instruire lingvistică destinat minorităţilor naţionale,
avînd drept scop facilitarea integrării civice, socioculturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice
prin educație şi crearea unui mediu lingvistic favorabil.
Începînd cu septembrie 2009, cu suportul financiar al
Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE
(Haga), ANTEM implementează în mun. Bălţi (precum şi
în alte 20 de localităţi) Programul de instruire lingvistică
pentru minorităţile naţionale din R.Moldova. În perioada
2006-2012, la aceste cursuri de zi au participat circa 200
de funcţionari publici de la Primăria mun. Bălţi, Inspectoratul fiscal, Oficiul stării civile, Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport, consilieri municipali.
Inovaţia programului rezidă în utilizarea tehnologiilor moderne şi a mijloacelor tehnice în instruire.
Materialele didactice (manuale pentru nivelurile I, II și
III, caiete de exerciţii, seturi de materiale didactice Să comunicăm fără bariere, DVD-uri) sînt destinate adulţilor
care intenţionează să-și aprofundeze cunoaşterea limbii
de stat, precum şi celor care doresc să-şi perfecţioneze
abilităţile de comunicare. Aceste materiale sînt adresate
reprezentanţilor diferitelor profesii: funcţionari publici,
jurişti, medici, poliţişti, economişti, asistenţi sociali,
specialişti în relaţii publice etc. şi sînt elaborate conform
Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi al
Consiliului Europei. Programul mediu de training presupune două trepte succesive de învăţare gratuită a limbii
oficiale) nivelul A1/A2-B1/B2, urmînd ca în cadrul
următorului ciclu de instruire – nivelul C1 – studiile să
fie achitate parţial de către cursanţi sau de APL. În anii
2009 şi 2010, Primăria mun. Bălţi a cofinanţat aceste
cursuri la nivelul C1 pentru colaboratorii săi.
Programul de predare lingvistică este desfăşurat pe baza
unei metodologii integrate moderne, elaborate de experţi
locali şi internaţionali. Am beneficiat de cursuri de iniţiere
în problematica şi specificul predării pentru adulţii alolingvi
în calitate de trainer naţional. În cadrul acestui proiect, am
avut şansa de a-mi îmbogăți cunoştinţele despre metodele
moderne de predare a limbii pentru alolingvi, de a-mi forma
dexterităţi, demolînd unele clişee şi stereotipuri existente
în domeniu şi perpetuate de-a lungul anilor.
La moment, în cadrul cursurilor organizate de ANTEM la Bălţi, limba română este studiată de colaboratorii
Direcţiei de învăţămînt, tineret şi sport, ai Comisariatului
de poliţie şi ai Spitalului de psihiatrie. Cursanţii menţionează: „Cunoaşterea limbii de stat este indispensabilă
oricărui angajat, dar, în special, managerilor instituţiilor,
întrucît ne oferă multiple oportunităţi, printre care şi
şansa de a fi promovat”.
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Miza esenţială este, bineînţeles, calitatea. Programul de
învăţămînt pentru fiecare nivel prevede asimilarea vocabularului uzual, necesar pentru a comunica pe teme cotidiene,
alcătuirea de texte şi dialoguri cu folosirea unor elemente
de gramatică funcţională. Treptat, se adaugă vocabularul
profesional, în funcţie de specialitatea audienţilor. Iată
ce au menţionat doi dintre cursanţii actuali: „Posedarea
mai multor limbi întotdeauna a fost un motiv de respect,
chiar şi în perioada cînd se putea comunica, practic, într-o
singură limbă, datorită posibilităţilor limitate de a călători.
Atunci însă cînd trăieşti întru-un stat şi nu cunoşti limba lui
oficială, chiar dacă există anumite condiţii de comunicare,
conştientizezi că te cufunzi într-un vacuum. Ne-am bucurat
mult de posibilitatea de a studia limba română. Stăpînindo, vom putea redacta actele oficiale din liceu. Metodele
de predare – dialoguri, situaţii comunicative, jocuri de
rol – contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor
noastre de comunicare. ” (Ala Gumeniuc, Ludmila Litviniuc, directori adjuncţi, L.T. D.Cantemir). Un rol deosebit
de important, considerăm, îl joacă şi atmosfera ce domină
la cursuri: „binevoitoare, relaxantă, care stimulează comunicarea şi permite aprofundarea în mediul lingvistic al
românei, a cărei frumuseţe şi melodicitate am descoperit-o
abia acum, cînd am început s-o vorbim” (Ecaterina Mişcovscaia, director adjunct, L.T. N. Gogol).
Învăţarea limbii române de către alolingvi contribuie
atît la formarea lor, cît şi la asimilarea unor valori culturale perene, modelarea competenţelor sociolingvistice,
ceea ce le sporește „capitalul” , întrucît orice limbă
reprezintă un sistem de valori culturale. Individul şi
societatea nu pot exista în afara orizontului axiologic.
Fiecare entitate (individ, comunitate) îşi construieşte un
perimetru cultural specific, care îi asigură identitate şi
stabilitate, şi se conformează anumitor valori [Cf. 6; 5, p.
122-143]. Vorbitorii trebuie să fie permeabili la valorile
generale şi respectuoşi faţa de valorile particulare, chiar
dacă nu concordă cu modul lor de a fi. Or, „oamenii
trebuie să experimenteze alteritatea, să gîndească şi să
simtă ca şi cum ar fi alţii” [4, p. 10].
Practica învățării limbii române de către cursanţii
alolingvi anterioară era lipsită de un sistem bine pus la
punct de formare a competenţelor comunicative, care
să pornească de la valorile purtătorilor limbii-ţintă,
ceea ce nu a facilitat integrarea lor socioculturală. Or,
conexiunea dintre cultură şi comunicare este foarte mare.
Prin cultură subînţelegem toate realizările creativităţii
umane şi tot ceea ce înglobează feluritele aspecte ale
vieţii, precum şi toate modalităţile de comprehensiune
a acestora. Comunicarea, la rîndul ei, este o componentă
esenţială a tuturor modurilor de viaţă şi, ca rezultat, a
tuturor culturilor, ea jucînd rolul unui vector fundamental al culturii. „Mijloacele de comunicare, afirmă A.
	

După cum se ştie, limba poate fi caracterizată din diferite
puncte de vedere (social, fiziologic, semiotic, culturologic,
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filozofic, logic etc.), dar, în principiu, ea include patru
componente distincte: fizică, întrucît se manifestă sub formă
sonoră şi/sau grafică; biologică, întrucît este legată de anumite organe care participă în activitatea de vorbire; psihică,
întrucît – sub forma ei de sistem – se păstrează în psihicul
uman şi, graţie acestui fapt, asigură activitatea de vorbire a
emiţătorului şi a ascultătorului; culturală, întrucît limba, după
E. Coşeriu, este „pe de o parte, baza culturii, a întregii culturi
şi, pe de altă parte, [...] o formă a culturii” [3, p. 102].
	 Cu privire la imersiunea lingvistică, trebuie să menţionăm
şi faptul că în mun. Bălţi se implementează proiectulpilot iniţiat de Ministerul Educaţiei Integrarea socială şi
lingvistică a elevilor alolingvi prin extinderea numărului
de discipline şcolare studiate în limba română – la Liceul
Teoretic A. Puşkin, unde, în 2 clase, Educaţia muzicală se
predă în limba română.

rală. Bunăoară, cursanţii bălţeni vizitează, de obicei,
Complexul arheologic Orheiul Vechi, amplasat în valea
rîului Răut, între satele Trebujeni şi Butuceni. „Este
binevenit faptul că în cadrul unor astfel de evenimente
comunicăm doar în limba de stat, întrucît ne scufundăm
cu adevărat într-un mediu lingvistic românesc”, subliniază cursanţii.
În concluzie: Municipiul Bălţi se poate lăuda cu
succese în domeniul studierii limbii de stat, întrucît
acest demers se axează pe ideea că limba este un pilon
important în funcţionarea eficientă a societăţii, reprezentînd și un mijloc de cooperare şi coeziune între
membrii acesteia.
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Educaţie interculturală în
şcoală şi comunitate
Rezumat: Participînd la proiectul Dialogul intercultural
în Moldova, implementat de CNTM, am învăţat ce înseamnă
comunicare interculturală, cum să depăşim stereotipurile şi
prejudecăţile, cum să transmitem aceste cunoştinţe copiilor în
cadrul lecţiilor. Promovînd dialogul intercultural și toleranţa,
formînd competenţe interculturale la copii, contribuim la
Ana Aramă
edificarea unor relaţii de coexistenţă paşnică.
Abstract: Being part of the project Intercultural Dialogue
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or.Cimişlia
in Moldova, implemented by CNTM, we learned about intercultural dialogue, how to fight own stereotypes and prejudices and how to pass this knowledge to the pupils during lessons.
Promoting the intercultural dialogue, tolerance and developing the intercultural competence to pupils, we contribute to the
establishment of peaceful relations and cohabitation.

Învăţarea limbii române de către alolingvii din Bălţi: actualitate şi perspective
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Creţu, sînt instrumente culturale ce servesc promovării
sau influenţării atitudinilor care facilitează motivarea,
favorizează difuzarea modelelor de comportament ce
provoacă integrarea socială. Ele îndeplinesc un rol
major în democratizarea culturii. Comunicarea poate
remodela, cel puţin la modul potenţial, matricea culturală
a societăţii” [1, p. 189].
După E. Coşeriu, „relaţia dintre limbaj şi cultură se
prezintă în trei dimensiuni: (a) limbajul însuşi este o
formă primară a culturii, a obiectivării creativităţii umane; (b) limbajul reflectă cultura nonlingvistică, el este
actualitatea culturii; (c) nu se vorbeşte doar cu ajutorul
limbajului, adică cu ajutorul competenţei lingvistice, ci
şi cu ajutorul competenţei extralingvistice, al cunoaşterii
lucrurilor, care influenţează expresia lingvistică” [2, p.
140-141]. În cadrul cultural, menţionează S. Mehedinţi,
sîntem motivaţi, în primul rînd, prin limbă [7, p. 19].
De aceea, printre metodele-cheie utilizate la cursuri
se numără imersiunea lingvistică şi imersiunea cultu-

Keywords: intercultural dialogue in Moldova, intercultural stereotypes, intercultural competences, peaceful relations.

„Egali, diferiţi, dar oameni.”
Termenul cultură desemnează o totalitate de cunoştinţe despre lumea înconjurătoare, despre valori și
norme conform cărora acţionează fiecare dintre noi.
Acesta mai include şi limba în care comunicăm, felul
cum ne alimentăm, cum ne îmbrăcăm, cum construim
comunicarea şi stabilim relaţii cu ceilalți.
Pentru a înțelege mai bine noţiunea dată, distingem
trei niveluri de cultură:
• nivelul concret – expresie a tuturor caracteristicilor aferente culturii prin elemente vizibile:
îmbrăcăminte, alimentaţie, muzică, jocuri etc.;
• nivelul comportamental – recunoscut prin intermediul rolurilor sociale care există într-o
cultură, prin maniera de comunicare, în special
limbajul nonverbal, prin comportamentul faţă de
reprezentanţii altor culturi ori faţă de persoanele
de sex opus, cu statut social diferit etc. Nivelul
comportamental reflectă: relaţiile familiale,
egalitatea de gen, afilierea politică şi tot ceea ce
„ne plasează” într-o structură socială;
• nivelul simbolic – implică valorile şi credinţele
caracteristice unei culturi. Acest nivel este cheia
ce ne ajută să înţelegem modul în care indivizii
se definesc pe ei înşişi, viziunea lor asupra lumii,
sistemul lor de valori (laic şi religios) etc.
Chiar din primele zile de viaţă, fiecare om devine
parte componentă a unei culturi. Pe parcursul creşterii/dezvoltării sale, copilul se modelează interacţionînd
permanent cu alte persoane. Socializarea îl ajută să
asimileze regulile de comportament, modul de viaţă, felul de a gîndi, credinţele şi idealurile mediului.
Acesta se familiarizează cu diverse modalităţi de
comunicare, modele speciale de comportament. La
un moment dat, el poate interacţiona cu persoane de
diferite etnii, ceea ce duce la cunoaşterea/asimilarea
altor valori culturale.
Circulaţia liberă a cetăţenilor, utilizarea mijloacelor de comunicare în masă şi multimedia au favorizat
formarea unor societăţi de tip mozaic, în care elementele culturii autohtone se îmbină foarte bine cu cele ale
altor grupuri etnice. Oamenii nu mai pot fi acei care
au fost înainte de a veni în ţara dată. Fiecare poveste
personală este amprentată de intervenția cuiva de altă
religie, naţionalitate/etnie. În acest caz, societăţile
interculturale, grupurile nu mai sînt atît de puternic
centrate pe propria lor identitate. Interculturalitatea
este un proces firesc, care nu mai poate fi stopat. El
are loc de la sine prin contacte zilnice şi schimburi
de valori.
Dacă ne dorim o înţelegere mai profundă a unei cul-
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turii, este absolut necesar să cunoaştem toate aspectele.
Cercetătorii susţin că putem analiza culturile umane
ţinînd cont de cele 5 dimensiuni:
 Prima dimensiune se referă la deţinerea puterii
şi presupune compararea culturilor din punctul de
vedere al distribuirii puterii sociale între indivizi
şi instituţii.
 Cea de-a doua dimensiune ţine de gestionarea
riscurilor. Societăţile diferă din punctul de
vedere al capacităţii de a se proteja de situaţii
neplăcute, de a face faţă ameninţărilor şi de a
asigura protecţia membrilor săi.
 Dimensiunea a treia, avînd la un pol „individualismul”, iar la celălalt „colectivismul” defineşte
în ce măsură „noi” este mai important decît „eu”,
precum şi care este diferenţa dintre „noi” şi „ei”
(alţii).
 Cea de-a patra dimensiune se referă la percepţia
rolurilor sociale ale bărbatului şi femeii.
 Cea de-a cincea dimensiune compară culturile
din punctul de vedere al raportării la istorie
sau la timp, solicitînd răspunsuri la următoarele
întrebări: Cît de mult îşi respecte tradiţiile o societate? Există o viziune clară asupra viitorului?
Ce context – trecutul sau viitorul – are o pondere
mai mare în luarea unor hotărîri importante?
Pentru a cunoaşte mai bine problema în discuţie,
trebuie să răspundem la cîteva întrebări: Cum acceptăm
diferenţele culturale? De ce e importantă apropierea
culturilor? Cum se influenţează culturile? Cît timp are
loc interacţiunea culturilor?
Tocmai de aceea este important să formăm la elevi
competenţe interculturale, pentru a obţine de la ei un
comportament civilizat.
Un lucru important în viaţa fiecărui individ este
conturarea propriei identităţi, element-pilonul al personalităţii. Identitatea arată specificul fiinţei, ceea ce
caracterizează o persoană, subliniind totodată şi diferenţele faţă de alţi oameni. De multe ori ne întrebăm:
,,Cine sînt eu?” şi îi încurajăm şi pe elevi să răspundă
la această întrebare. Cuvîntul ,,eu” include un ansamblu de dimensiuni individuale: viziunea asupra
lumii; apartenența la un spațiu, rasă/naţionalitate, grup
majoritar sau minoritar, sex; aspectul fizic etc.
Ar fi necesar ca în cadrul orelor opţionale de educaţie
interculturală să-i învăţăm pe elevi să nu se perceapă pe
sine sau pe cei din jur unilateral, prin prisma unei singure
caracteristici, pentru că acest lucru duce la încălcarea
drepturilor omului, la agresiune, la stereotipuri şi prejudecăţi. Să acordăm tuturor şanse/oportunităţi egale,
inclusiv minorităţilor.
Noi – profesorii, elevii, părinţii – avem o sarcină
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conflicte este şi negocierea. Ea nu este numai o metodă
profesionistă, formală, de rezolvare a conflictelor. Negocierea ia şi forme cotidiene, fiind instrumentul prin care
se rezolvă nişte probleme obişnuite. Negocierea vizează
luarea, de comun acord, a unor decizii.
Răspunzînd la întrebarea: Cum aţi construi relaţiile
într-o familie multiculturală?, am stabilit împreună cu
elevii cîteva reguli de convieţuire:
1. Să fim corecți și punctuali în luarea deciziilor.
2. Orice idee să fie ascultată şi acceptată.
3. Să conlucrăm/cooperăm cu colegii; să ne încurajăm reciproc.
4. Să fim receptivi la solicitările partenerului.
5. Să fim deschişi, sinceri.
6. Să ne respectăm, să nu acceptăm replicile dure
la adresa cuiva.
7. Să nu discutăm aprins subiecte politice.
8. Să criticăm ideea, dar nu persoana.
9. Să acceptăm toate culturile; să dăm dovadă de
toleranţă faţă de alții.
Împreună cu elevii am explorat toate posibilităţile
de încadrare în dialogul intercultural şi am încercat să
le ofer posibilităţi de a se cunoaşte pe sine şi pe cei din
jur. Fiecare a înţeles că se poate afirma prin diverse
activităţi, îşi poate forma încrederea în sine şi stabili
relaţii bune cu reprezentanţii altor culturi. Elevii au
conştientizat că trebuie să-şi cunoască drepturile şi
obligaţiunile şi cum să facă faţă pericolelor şi provocărilor. Cu cît mai multe ştiu despre personalitatea sa,
cu atît mai uşor fac o alegere corectă, leagă prietenii
etc. Reţetele pentru o conlucrare şi cooperare elevii leau stabilit pe parcursul lecţiilor. Singuri decid ce este
cel mai important pentru ei şi ce nu. Potenţialul este
enorm. Numai prin descoperirea de sine poţi descoperi
şi lumea celorlalţi din jurul tău. Caută în cultura altor
popoare cultura ta şi vei descoperi, că asemănările
sînt vizibile.
Dialogul intercultural îi deschide fiecărui elev o lume
a posibilităţilor, el însă trebuie să facă alegerea corectă.
Principalul e să aibă dorinţa să schimbe ceea ce crede că
nu e bine, să se modeleze pe sine, şi nu numai, în timpul
orelor, dar şi în afara lor. Pentru a le forma elevilor
competenţe interculturale, vom continua să exersăm şi
rezultatul nu se va lăsa mult aşteptat.
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importantă: să construim o societate mai liberă, mai
tolerantă, cu valori comune cum ar fi respectul pentru diversitatea culturală şi drepturile cetăţeneşti. Să cultivăm
toleranţa, respectul, pluralismul de idei, cultura dialogului – o modalitate de comunicare în scopul înlăturării
barierelor, promovînd valori general-umane.
Dialogul intercultural ar trebui să-l înţelegem ca o
conversaţie cu alte culturi. Pentru a cultiva ascultarea,
care, de fapt e o virtute foarte importantă a omului, e
necesar să vorbim despre respectul tradiţiilor, caracteristicelor culturale, obiceiurilor celor diferiţi de noi.
Dialogul intercultural înseamnă o mai bună cunoaştere
reciprocă, ca şi învingerea prejudecăţilor, care au la bază
lipsa de comunicare sau interpretări eronate a faptelor.
Este modul principal de prevenire şi rezolvare pe cale
paşnică a neînţelegerilor şi conflictelor.
Participînd la activităţile din cadrul proiectului
Dialogul intercultural în Moldova implementat de
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)
am acumulat cunoştinţe despre toleranţă, discriminare,
drepturile omului, stereotipuri, prejudecăţi. Ne-am dezvoltat şi abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, de
prezentare la lecţii a unor modele ce conţin elemente
ale dialogului intercultural.
Nu toţi gîndim la fel, sîntem foarte diferiţi, dar
gîndurile negative nu ar trebui să se transforme în confruntare, dezordine, agresiune sau război. Chiar dacă
avem un trecut nu trebuie de fiecare dată să rămînem
în el, ci să găsim calea spre viitor. Numai prin răbdare
relaţiile noastre cu alte culturi vor da roadele împăcării.
Nu este corect să condamnăm oamenii din cauza greşelilor. Toate problemele ar putea fi rezolvate prin dialog,
comunicare, toleranţă.
O piedică considerabilă în formarea atitudinilor
adecvate sînt stereotipurile legate de: vîrstă, sex, rasă,
religie, naţionalitate, statut social etc. Cum putem
elimina stereotipurile şi prejudecăţile care ne împiedică să dialogăm şi să conlucrăm cu exponenții altor
culturi? Pentru aceasta trebuie să facem o deosebire
clară între fapte şi opinii; să ne abţinem a trage concluzii pripite; să avem curajul să răspundem la toate
întrebările copiilor; să promovăm atitudini pozitive
faţă de diferenţe; să ştim că etichetările nu sînt adevăruri absolute.
Numai printr-o comunicare eficientă putem transmite
mesaje pozitive. Acest lucru ne permite limbajul verbal:
glumele, prezentarea atipică, schimbarea subiectului,
exemplele din propria experienţă, în care elevii comunică cu noi mai deschis, devenind mai sociabili. Dar
nu neglijăm nici limbajul nonverbal, care ne ajută să
captăm atenţia elevilor: gestica, mimica, tonul, momente de tăcere – toate pot fi folosite pentru atingerea
scopului propus.
Un rol important în promovarea unui dialog fără

docendo discimus

Metodologia de admitere în
învăţămîntul superior: opinii
şi propuneri
(în baza sondajelor şi dezbaterilor publice
desfăşurate de Ministerul Educaţiei)

Rezumat: Învăţămîntul superior este un proces complex
şi costisitor, care necesită ajustări permanente la realităţile
socioeconomice naţionale/regionale. Pentru a răspunde acestui
deziderat, Ministerul Educaţiei a lansat, în luna octombrie 2012,
dr., conf.univ., vice-ministră a Educației
dezbateri publice privind metodologia de admitere în învăţămîntul
superior, suplimentate pentru prima dată de cercetări sociologice. Articolul de faţă are la bază 3 sondaje de opinie realizate cu absolvenţii
claselor liceale, studenţii anului I din instituţiile de învăţămînt superior şi publicul larg. Datele sondajelor sugerează necesitatea unor
modificări în metodologia de admitere în învăţămîntul superior, care să asigure o selecţie mai riguroasă, bazată pe performanţe.
Abstract: Higher education is a comprehensive and expensive process requiring continuous adjustments to the national/
regional social-economic circumstances. To meet this goal the Ministry of the Education launched in October 2012 public debates approaching the methodology on higher education enrollment for the first time complemented by sociological research.
The current article is based on 3 surveys of public opinion conducted with high school graduates, first-year students enrolled
in institutions of higher education and the public. Survey data suggest the necessity of changes in the methods regarding the
enrollment to institutions of higher education that will guarantee a rigorous selection based on performance.
Keywords: tertiary education, higher education, higher education admission methodology, surveys, public debates.
Loretta Handrabura

Educaţia profesională din învăţămîntul terţiar asigură persoanelor importante beneficii pe termen lung,
dar, totodată, presupune un proces complex, costisitor,
care trebuie analizat, ajustat permanent la realităţile
socioeconomice din ţară şi regiune, pe toate dimensiunile formării profesionale. Articolul de faţă vine să
demonstreze necesitatea unor schimbări în metodologia de admitere în instituţiile de învăţămînt superior.
Experienţa internaţională prezintă diverse modalităţi
de admitere: examene de admitere; înscriere la studii
în baza mediilor de bacalaureat, frecvent cu testarea
Diana Cheianu-AndRei
abilităţilor; anumite limite de trecere (punctaje stabilite
şi anunţate public etc.). În unele ţări se atestă tendinţa
dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova
de a schimba examenele unice cu proceduri de testare
a abilităţilor pentru fiecare specialitate în funcţie de domeniu.
Ministerul Educaţiei a lansat, în luna octombrie 2012, dezbateri publice privind metodologia de admitere în
instituţiile de învăţămînt superior. Acestea au fost suplimentate pentru prima dată de cercetări sociologice, pentru
a cunoaşte opiniile şi propunerile populaţiei: (i) un sondaj de opinie la nivel naţional în rîndul absolvenţilor de
liceu (961 de persoane din 146 de instituţii, din 26 de raioane şi 2 municipii – Chişinău şi Bălţi); (ii) un sondaj de
opinie în rîndul studenţilor anului I (446 de persoane din 7 instituţii de învăţămînt superior); (iii) un sondaj online adresat publicului larg, plasat pe pagina web a Ministerului Educaţiei (478 de respondenţi). Caracteristicile
sociodemografice ale participanţilor la cercetare sînt prezentate în Tabelul 1.
Tendinţa de a face studiile în instituţiile de învăţămînt superior de peste hotare este exprimată de 36 la sută din
absolvenţii liceelor din mediul urban și 18 la sută din cei din mediul rural. Învăţămîntul mediu de specialitate şi cel
profesional însă are o mai mare popularitate printre elevii de la sate, fiind preferat de 21 la sută dintre respondenţi,
comparativ cu 3 la sută în cazul celor de la oraşe. Reuşita şcolară redusă (mediile mici ale absolvenţilor de liceu)
nu diminuează dorinţa şi nu reprezintă un obstacol pentru a face studii universitare în ţară sau în străinătate. Datele
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Colectarea datelor a fost realizată cu suportul studenţilor şi al organizaţiilor studenţeşti din instituţiile de învăţămînt superior.
La procesarea datelor au participat studenţii de la specialitatea Sociologie a USM.

relevă că 43% dintre absolvenţii liceelor care
Tabelul 1. Date sociodemografice ale elevilor şi studenţilor
au avut media între 5 şi 6 în clasa a XI-a îşi
Eşantionul elevilor claselor a XII-a
planifică continuarea studiilor în universităţile
Numărul elevilor
%
din ţară, iar 17% – în cele de peste hotare.
respondenţi
Problema promovării meseriilor şi a speTOTAL
961
100,0
cialităţilor cerute pe piaţa locurilor de muncă,
Mediu de
Rural
468
48,7
precum şi cea a ghidării în carieră trebuie soreşedinţă
Urban
493
51,3
luţionate, întrucît solicitările absolvenţilor de
Sex
Feminin
410
42,7
liceu rămîn a fi preponderent pentru domeniile
Masculin
551
57,3
„suprasaturate” de specialişti, precum dreptul,
Media de studii, Media 5-6
79
8,2
economia, urmate de medicină, relaţii internaclasa a XI-a
Media 7-8
576
59,9
ţionale, informatică, limbi străine, psihologie.
Media 9-10
306
31,8
Concursul mare de admitere din anii anteriori
la facultăţile date nu reduc din dorinţa de conEşantionul studenţilor
tinuare a studiilor în aceste domenii, datorită
Numărul studen%
posibilităţii de a învăţa în bază de contract.
ţilor respondenţi
Astfel, 95,8% dintre absolvenţii liceelor au
TOTAL
446
100,0
menţionat că oricum vor face studiile la speMediu de
Rural
219
49,1
cialitatea dorită.
reşedinţă
Urban
227
50,9
Actualmente, admiterea în instituţiile de
Sex
Feminin
282
63,2
învăţămînt superior de la noi se face în baza
Masculin
164
36,8
mediei examenelor de bacalaureat, care este
Media de baca- Media sub 7
20
4,5
ponderată, în baza unei formule, cu media unor
laureat
Media 7-8
112
25,1
discipline suplimentare. 53,2% dintre absolMedia 8-9
193
43,3
venţii liceelor şi 49,7% dintre studenţii anului
Media 9-10
98
22,0
I din universităţi au menţionat că admiterea în
Nu a dorit să indice
23
5,2
instituţiile de învăţămînt superior ar trebui şi în
Forma de finan- Buget
195
43,7
continuare să fie în baza mediei examenelor de
ţare a studiilor
Contract
251
56,3
bacalaureat, ceilalţi doresc schimbarea acestei
modalităţi prin examene sau testare (25,4% dintre absolvenţi şi 25,6% dintre studenţi); examene şi testare (15,8%
dintre elevi şi 21,8% dintre studenţi) sau convorbire/interviu, admiterea în baza mediei pentru 3 ani de liceu ori o
anumită formulă care să ţină cont de media de bacalaureat şi cea a anilor de liceu (5,6% dintre elevi şi 2,9% dintre
studenţi) (Cf. Tabelul 3). Nu există diferenţe semnificative privind modalitatea desfăşurării concursului de admitere
în funcţie de mediul de reşedinţă al respondenţilor sau de indicatorul de gen, precum și de forma de finanţare a
studiilor. În schimb, opiniile elevilor, dar şi ale studenţilor diferă la subiectul mediei de studii din clasa a XI-a (la
elevi) sau cea de bacalaureat (la studenţi). Astfel, elevii şi studenţii cu medii mai mari optează mai frecvent pentru
metode alternative de admitere. Or, 63,6% dintre elevii cu media între 5 şi 6, 54,6% cu media între 7 şi 8 şi 48,7%
cu media între 9 şi 10 preferă ca admiterea în învăţămîntul superior să fie în baza mediei examenelor de bacalaureat.
Respectiv, 85,0% dintre studenţii
cu media de bacalaureat sub 7;
Tabelul 2. Instituţiile în care elevii intenţionează să îşi continue studiile
53,6% cu media între 7 şi 8; 49,5%
La o institu- La o şcoa- La co- La o instituţie
cu media între 8 şi 9 şi 33,7% cu
ţie de învăţă- lă profesi- legiu
de învăţămînt
media între 9 şi 10 sînt pentru momînt superior onală sau
superior de
dalitatea actuală de admitere în
din ţară
de meserii
peste hotare
învăţămîntul superior.
TOTAL
61,6%
6,2%
5,5%
26,8%
Dezvoltarea tehnologiilor inforMediu
Rural
61,3%
10,3%
10,8%
17,6%
maţionale şi creşterea accesului la
de reşedinţă Urban
61,9%
2,3%
0,4%
35,5%
Internet în rîndul populaţiei ar putea
Feminin
62,2%
6,7%
5,7%
25,4%
Sex
ajuta la diversificarea modalităţilor
Masculin
61,1%
5,8%
5,3%
27,7%
de depunere a actelor pentru conMedia 5-6
42,9%
15,6%
24,7%
16,9%
Media de
cursul de admitere. Ne-a interesat
studii, clasa Media 7-8
62,1%
7,9%
5,8%
24,3%
în acest sens opinia participanţilor
a XI-a
Media 9-10
65,5%
0,7%
33,9%
privind modalităţile alternative. Da	

http://edu.md/ro/metodologia-de-admitere/
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tele relevă că studenţii şi publicul larg
Tabelul 3. Modalitatea desfăşurării concursului de admitere
preferă într-o măsură mai mare înreÎn baza
Prin examen Formu- Altă
gistrarea on-line şi apoi depunerea
mediei de sau testare la lă mixtă modalidosarului la Comisia de admitere din
bacalaureat
admitere
tate
instituţia de învăţămînt (Cf. Figura
Eşantionul elevilor
1). Or, această modalitate ar putea
TOTAL
53,2%
25,4%
15,8%
5,6%
reduce rîndurile mari şi îmbulzeala
Mediu de reşe- Rural
55,4%
22,8%
16,1%
5,6%
din primele zile de admitere, inclusiv
dinţă
Urban
51,0%
27,8%
15,6%
5,6%
efectuarea unei călătorii suplimentare
Feminin
48,8%
29,0%
16,3%
6,0%
Sex
în cazul în care se depistează lipsa
Masculin
56,4%
22,7%
15,5%
5,4%
vreunui act. Numărul celor care ar
Media 5-6
63,6%
27,3%
6,1%
3,0%
Media de studii,
prefera doar modalitatea on-line de
Media 7-8
54,6%
24,5%
16,1%
4,8%
clasa a XI-a
înregistrare este foarte mic şi se exMedia 9-10
48,7%
26,6%
17,1%
7,5%
plică prin neîncrederea populaţiei şi
Eşantionul studenţilor
necunoaşterea avantajului acestui
TOTAL
49,7%
25,6%
21,8%
2,9%
serviciu.
Mediu de reşe- Rural
50,0%
28,9%
18,3%
2,8%
În prezent, candidaţii pot dedinţă
Urban
49,3%
22,5%
25,1%
3,1%
pune actele pentru admiterea în
Feminin
48,0%
25,6%
22,8%
3,6%
Sex
învăţămîntul superior la 3 speciaMasculin
52,4%
25,6%
20,1%
1,8%
lităţi concomitent, sporind, astfel,
Media sub 7
85,0%
5,0%
10,0%
şansele de reuşită ale candidaţilor,
Media 7-8
53,6%
30,4%
14,3%
1,8%
fapt apreciat de majoritatea eleviMedia de baca- Media 8-9
49,5%
25,0%
21,9%
3,6%
lor, studenţilor cu medii mici (95
laureat
Media 9-10
33,7%
27,6%
34,7%
4,1%
la sută) şi cei care-şi fac studiile la
Nu a dorit
69,6%
17,4%
13,0%
buget (82 la sută) şi publicul larg
să indice
(Cf. Figura 2). Argumentele aduse
Forma de finan- Buget
49,7%
24,6%
22,6%
3,1%
de respondenţi în favoarea acestei
ţare a studiilor Contract
49,6%
26,4%
21,2%
2,8%
proceduri de depunere a actelor au
fost: “mai multe şanse de admitere, inclusiv la buget”, “mergi la universitatea pe care ţi-o doreşti”, “eficientă în
cazul a 3 specialităţi înrudite”, “adolescenţii trebuie să aibă cîteva variante de alegere”, “nu am avut suficientă informaţie despre specialităţi, nu am ştiut ce să aleg, nu mi-am stabilit priorităţile în alegerea profesiei”, “este comod
să depui documentele”.
Figura 1. Modalitatea preferată de depunere a actelor
Unii participanţi la sondaje însă
nu sînt de acord cu această modalitate de admitere la universităţi,
menţionînd printre lacunele procedurii următoarele: “elevii nu sînt
informaţi despre fiecare din cele 3
specialităţi”, “ar fi mai bine să pot
aplica la mai multe universităţi, dar
la aceeaşi specialitate”, “este foarte
greu să te decizi cu privire la alte
2 specialităţi”, “se pierde sensul şi
interesul profesional, studentul nu
este sigur de alegerea sa”, “ştiu ce
specialitate îmi doresc şi nu vreau
la alta”, “poți alege o specialitate ce
nu-ţi place”, “procedură dificilă”.
În cadrul cercetării au fost colectate şi opiniile elevilor, studenţilor şi a publicului larg privind introducerea unei noi proceduri de depunere a actelor – la 3 instituţii de învăţămînt superior, dar la aceeaşi specialitate.
Părerile respondenţilor sînt diverse, cei mai mulţi susţin că această procedură ar fi una bună (Cf. Figura 3).
Studenţii cu medii înalte şi înmatriculaţi la buget au menţionat mai frecvent că modalitatea respectivă ar fi
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Figura 2. Aprecierea procedurii de depunere a actelor la 3 specialităţi concomitent, în aceeaşi instituţie de învăţămînt superior

Figura 3. Aprecierea procedurii de depunere a actelor la 3 instituţii de învăţămînt superior, aceeaşi specialitate

Figura 4. Perioada în care instituţiile de învăţămînt superior
trebuie să facă public regulamentul de admitere

Metodologia de admitere în învăţămîntul superior: opinii şi propuneri (în baza sondajelor
şi dezbaterilor publice desfăşurate de Ministerul Educaţiei)
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una eficientă. Avantajele abordării date, în
viziunea participanţilor la studiu, sînt următoarele: “şanse de a merge la specialitatea
dorită”, “alegerea unei profesii care-ţi place
şi pe care o practici cu plăcere”, “posibilitate mai bună de a contribui la prosperitatea
ţării, deoarece oamenii merg la specialitatea la care au competenţe”, “selectarea
celor mai buni pentru cele mai prestigioase
universităţi”. Dezavantajele noii proceduri
cuprind: “în diferite universităţi sînt diferite standarde”, “limitează posibilităţile la
admitere”, “procedură dificilă”, “există
riscul să nu fiu admis la nici o instituţie de
învăţămînt superior”.
Însă, în cazul în care vor fi schimbări,
anunţarea publică a „noilor reguli de joc”
trebuie să fie făcută din timp, pentru ca
elevii şi părinţii acestora să cunoască cerinţele şi procedurile de admitere. Cea mai
mare parte a elevilor, dar şi a studenţilor, au
relatat că instituţiile de învăţămînt superior
trebuie să aducă la cunoştinţă regulamentul
de admitere cu cel puţin 6 luni înainte de
momentul lansării procedurii de depunere
a actelor (Cf. Figura 4).
Sondajele realizate permit evidenţierea
celor mai importante surse de informare
referitoare la admiterea în instituţiile de
învăţămînt superior în rîndul elevilor şi
studenţilor (Cf. Figura 5): prietenii, rudele,
cunoştinţele, profesorii din liceu, paginile
web ale instituţiilor de învăţămînt superior
etc. Constatăm noi forme de informare şi
promovare, care au o importanţă deosebită
pentru tineri – paginile web ale instituţiilor,
inclusiv cea a Ministerului Educaţiei, reţelele de socializare, alături de forme tradiţionale precum organizarea evenimentelor
de „Ziua porţilor/uşilor deschise”, activităţi
de tutoriat.
Datele colectate relevă necesitatea următoarelor schimbări în metodologia de
admitere în învăţămîntul superior:
− fixarea unei medii de trecere în învăţămîntul superior după exemplul
unor ţări (Estonia, Lituania, Cehia
etc.) sau a unor reguli stricte şi dure
la sesiunile de examinare după admitere, pentru a ridica prestigiul
studiilor universitare;
− admiterea în baza mediei de bacalaureat trebuie să fie însoţită de
testarea capacităţilor, abilităţilor
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candidaţilor pentru domeniul ales,
Figura 5. Sursele de informare referitor la admiterea în instila toate specialităţile, nu doar pentru
tuţiile de învăţămînt superior
unele, cum este actualmente;
− dezvoltarea serviciilor de ghidare în
carieră, inclusiv în gimnazii şi licee,
pentru a explica avantajele studiilor la
fiecare treaptă de învăţămînt, inclusiv
ale specialităţilor;
− ridicarea prestigiului învăţămîntului
profesional şi mediu de specialitate
prin modernizarea bazei tehnico-materiale, perfecţionarea cadrelor didactice, parteneriate public-privat,
inclusiv prin explicarea oportunităţilor
de angajare în cîmpul muncii a muncitorilor şi tehnicienilor bine calificaţi;
− introducerea treptată a metodelor alternative de depunere a actelor;
− analiza beneficiilor procedurii actuale
de admitere la 3 specialităţi şi a celei
alternative de admitere la aceeaşi specialitate, dar în 3 universităţi, pentru
viitorii specialişti, instituţiile de învăţămînt şi piaţa muncii şi luarea unei
decizii în acest sens;
− prezentarea regulilor de admitere în învăţămîntul superior cu cel puţin 3 luni înainte de anunţarea concursului.
Aceste modificări se impun a fi implementate începînd cu acest an, pentru a asigura un cadru de competiţie
bazat pe performanţă şi selecţie riguroasă, astfel încît la studii să acceadă candidaţii cei mai buni, pentru a deveni
şi specialişti bine pregătiţi pentru economia ţării.

Necesităţi şi oportunităţi
de implementare a Sistemului
Naţional de Credite de Studiu
în învăţămîntul mediu de
specialitate

Rezumat: Evoluţia de perspectivă a învăţămîntului profesional din R.Moldova urmează a fi proiectată pe tendinţele de
domeniu, existente în spaţiul educaţional european. Materialul
dr., Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău
de mai jos analizează un aspect de bază al procesului în cauză
– sistemul de credite transferabile, relaţionat cu învăţămîntul mediu de specialitate din R.Moldova ca evoluţie şi importanţă.
Abstract: Future development of vocational education in Moldova will be projected based on the domain trends existing in the
European educational space. The information below examines a basic aspect of the process involved – transferable credit system,
related to the specialty secondary education in Moldova as evolution and importance.
Keywords: transferable credit system, vocational education and training, ISCED, knowledge-based economy, colleges.
Gabriel Palade

Necesitatea implementării sistemului de credite transferabile în învăţămîntul mediu de specialitate derivă dintr-o
premisă mai generală, conexă tendinţei noastre de integrare europeană. Tranziţia la o economie bazată pe cunoaştere,
capabilă de o creştere durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune aduce noi provocări în domeniul dezvolMetodologia de admitere în învăţămîntul superior: opinii şi propuneri (în baza sondajelor
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tării resurselor umane. Ca răspuns la aceste provocări,
a apărut ambiţiosul obiectiv al Uniunii Europene de
a deveni către anul 2020 cea mai dinamică economie
bazată pe cunoaştere din întreaga lume, elementul-cheie
fiind un sistem de educaţie şi formare profesională de
calitate. Deşi, date fiind realităţile curente, nu este exlus
ca acest proiect să întîmpine dificultăţi substanţiale de
realizare, totuși, învăţămîntul profesional ar putea fi unul
din pilonii economiei europene în depăşirea fenomenelor
de criză şi asigurarea unei evoluţii ascendente.
Europa a reacţionat la aceste provocări prin declanşarea
Procesului de la Bologna, care presupune nu doar flexibilitate instituţională, mobilitate a studenţilor (asigurate
prin structura binară a învăţămîntului superior), dar şi
implementarea sistemului de credite transferabile. Aceste
elemente noi, puse în aplicare, sînt destinate constituirii
unui spaţiu educaţional unic, care a cuprins deja majoritatea
absolută a ţărilor europene, inclusiv R.Moldova.
De asemenea, la nivel european, a fost conştientizat
faptul că economia bazată pe cunoaştere solicită calitate
şi flexibilitate nu numai de la învăţămîntul superior, dar
şi de la celelalte verigi ale formării profesionale. Astfel, a
apărut ideea demarării unor acţiuni ce vizează introducerea instrumentelor ce ar asigura transparenţa diplomelor
şi calificărilor, inclusiv promovarea unor procese similare
celui de la Bologna, dar adaptate pentru domeniul nonuniversitar de formare profesională, cunoscut ca Procesul
Copenhaga-Bruges. La 12 noiembrie 2002 Consiliul
Uniunii Europene a adoptat Rezoluţia privind întărirea
cooperării în domeniul educaţiei şi formării profesionale,
urmată de Declaraţia Miniştrilor Europeni ai Educaţiei şi
Formării Profesionale şi a Comisiei Europene, adoptată
la Copenhaga la 29-30 noiembrie 2002, privind întărirea
cooperării europene în domeniul formării profesionale
(Declaraţia de la Copenhaga).
În mod sintetic, aceste două documente reflectau
următoarele:
1. Consolidarea dimensiunii europene în domeniul
educaţiei şi formării profesionale, cu scopul de a
îmbunătăţi cooperarea, care, la rîndul ei, ar facilita
şi promova mobilitatea şi colaborarea interinstituţională, parteneriatele şi alte iniţiative transnaţionale.
2. Creşterea transparenţei în domeniul educaţiei şi
formării profesionale prin implementarea şi raţionalizarea reţelelor şi a mijloacelor de informare,
inclusiv integrarea instrumentelor existente (CV-ul
european, anexe ale certificatelor sau diplomelor,
cadrul european comun de referinţă pentru limbi şi
EUROPASS-ul) într-un singur context.
3. Consolidarea, în statele membre ale UE, la toate
treptele de educaţie, formare şi aplicare a politicilor
care sprijină informarea, consilierea şi orientarea
profesională; unificarea standardelor privind accesul la educaţie şi formare; transferabilitatea şi

recunoaşterea competenţelor şi a calificărilor, pentru
a sprijini mobilitatea geografică şi ocupaţională a
europenilor.
4. Elaborarea, de comun acord, a termenilor de referinţă, a principiilor de certificare, inclusiv pentru sistemul de credite transferabile în domeniul educaţiei şi
formării profesionale.
5. Promovarea cooperării în asigurarea calităţii, punîndu-se accentul pe schimbul de metode şi modele, precum şi pe principii comune ale calităţii în formarea
profesională.
Astfel, este absolut clară tendinţa confirmată de
statele europene de a atribui sistemului de formare profesională nonuniversitară valenţe similare Procesului
de la Bologna, care, în faza iniţială, avea ca platformă
următoarele principii: a) Cooperarea se va baza pe obiectivele stabilite de Consiliul European în conformitate
cu planul detaliat de activităţi. Măsurile recomandate
vizează cooperarea de la nivelurile inferioare către cele
superioare (de jos în sus). b) Iniţiativele vor fi focalizate
pe nevoile cetăţenilor şi ale organizaţiilor beneficiare.
c) Cooperarea trebuie să fie integratoare şi să implice
statele membre, Comisia UE, statele candidate, statele
EFTA-EEA şi partenerii sociali.
Aceste prevederi au fost reiterate în Comunicatul
de la Bruges (decembrie 2010), care reprezintă ultima
versiune a Procesului de la Copenhaga, prin care se declara că formarea profesională trebuie să îndeplinească
două obiective fundamentale: să contribuie la ocupare şi
creştere economică şi să asigure coeziune socială.
R.Moldova ca stat cu aspiraţii europene, deşi nefiind
încă membră a structurilor care transpun în viaţă prevederile Declaraţiei de la Copenhaga, urmează să anticipeze
puţin lucrurile, aliindu-se acestor prevederi şi realizînd
un set de măsuri, care vor contribui expres şi implicit la
transformarea învăţămîntului profesional nonuniversitar
în unul din pilonii dezvoltării ţării.
Ţinem să menţionăm că documentele nominalizate
reiterează în repetate rînduri necesitatea implementării
unui sistem de credite transferabile.
Conform recomandărilor Conferinţei specializate de
la Zürich din 2002, sistemul de credite transferabile are
următoarele funcţii:
• de transfer – a) să contribuie la recunoaşterea reciprocă a calificărilor şi actelor ce exprimă aceste
calificări, facilitînd, astfel, schimburile academice; b)
să contribuie la consolidarea dimensiunii europene în
învăţămîntul profesional nonuniversitar;
• acumulativă – a) să creeze premise pentru animarea
procesului de mobilitate a celor instruiţi, atît în cadrul
unei ţări, cît şi pe plan internaţional; b) sa facă posibilă
integrarea sistemelor de învăţămînt de nivel diferit,
inclusiv oferirea posibilităţii de încadrare în învăţămîntul superior persoanelor cu traiectorie educaţională
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diferită, după principiul „instruirii pe parcursul întregii
vieţi”; c) să consolideze legăturile cu piaţa muncii; d)
să contribuie la reformarea conţinuturilor programelor
educaţionale în statele aderente; e) să asigure sporirea
transparenţei şi a compatibilităţii sistemelor naţionale
de formare profesională.
În ceea ce privește sistemul învăţămîntului mediu
de specialitate din R.Moldova, problema implementării
sistemului de credite transferabile este de o importanţă
deosebită nu doar din punctul de vedere al interesului
corporativ şi de autoconservare, dar, mai degrabă, pentru
a ne demonstra probilitatea şi a ne convinge de fiabilitatea acestuia. Nu este un secret faptul că, la diferite
niveluri, se fac afirmaţii care pun la îndoială necesitatea
unor instituţii de învăţămînt cum sînt colegiile. Cel mai
des se vehiculează că însăşi denumirea – colegiu – ar
fi caracteristică doar învăţămîntului superior, ceea ce
nu este chiar adevărat, or, noţiunea dată semnifică în
diferite ţări niveluri diferite: în Franţa sau Danemarca
acesta este încadrat în învăţămîntul preuniversitar; în
Canada, Israel, SUA vorbim de colegiu comunitar, pe
cînd în Austria, Polonia, Ucraina, Rusia, Belarusi etc.
acesta se bucură de același statut ca și la noi.
Realmente, problema nu este în denumire, ci în
nivelul educaţiei pe care îl reprezintă colegiile, acestea,
în baza tradiţiilor şi realităţilor existente, fiind necesare
economiei R.Moldova, deoarece: a) oferă o mînă de
lucru calificată pentru posturi de execuţie complicate,
cît şi pentru cele medii şi inferioare; b) are experienţa
pregătirii unor specialişti cu caracter pronunţat aplicativ,
fapt ce necesită mult mai puţine eforturi pentru încadrarea
lor în activitatea profesională; c) constituie o solidă bază
pentru continuarea studiilor în învăţămîntul universitar.
De fapt, în sprijinul nostru vine şi versiunea 2011
a Sistemului Internaţional Standard de Clasificare a
Educaţiei (ISCED), care prin nivelurile IV-V conferă
învăţămîntului mediu de specialitate din R.Moldova, în
forma lui actuală, legitimitatea necesară.
În acest sens, sistemul de credite transferabile va avea
pentru colegii o dublă conotaţie: va asigura realizarea
prevederilor stipulate la scară europeană și va oferi posibilitatea unei strînse conlucrări colegii-universităţi prin
implementarea unui sistem de credite transferabile pe
verticală, care ar fi în deplină corespundere cu unul dintre
principiile de bază ale Declaraţiei de la Copenhaga. Acest
demers va solicita eforturi conjugate ale instituţiilor de
învăţămînt mediu de specialitate, structurilor de dirijare
a învăţămîntului şi universităţilor.
Un aspect ce trebuie tratat cu deosebită atenţie este
redimensionarea sarcinilor de lucru ale elevilor, or, pînă în
prezent, activitatea de bază a acestora se încadrează în cele
34 ore de muncă săptămînală şi pregătirea temelor pentru
acasă. Acum va trebui să estimăm volumul general de
muncă al elevului prin două componente distincte: lucrul
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în sălile de studii, care constituie 1200-1400 ore anual, şi
activitatea individuală, care va însuma 400-600 ore, astfel
ca volumul general anual de muncă să echivaleze cu cca
1600-1800 ore. Din acest punct de vedere, va apărea necesitatea inventarierii tuturor formelor de lucru individual,
cu elaborarea unor recomandări detaliate pentru fiecare
(pregătirea temei, eseu pe modul, teză etc.).
Trebuie să fim conştienţi de faptul că sistemul de
credite, atît pe orizontală, cît şi – cu atît mai mult – pe
verticală, va solicita cooperarea cu universităţile de profil. Sperăm să demonstrăm spiritul de colaborare, care
a caracterizat dintotdeauna relaţia universitate-colegiu.
Efectiv, pot fi prognozaţi următorii paşi:
a) aprobarea noii legislaţii a învăţămîntului, care să conţină prevederile respective în domeniul abordat aici;
b) formarea grupurilor de lucru pe profilul colegiilor,
care vor fi antrenate, în comun cu Ministerul Educaţiei, în elaborarea sistemului de credite transferabile
(acestea există deja);
c) constituirea, prin ordinul Ministerului Educaţiei,
a unor grupuri comune de lucru (universităţi-colegii), care să convină asupra disciplinelor ce vor
face obiectul sistemului de credite transferabile pe
verticală, obţinînd, astfel, reducerea termenului de
studii în universităţi pentru absolvenţii colegiilor;
d) organizarea seminariilor metodice pentru instruirea
personalului didactic şi de conducere din colegii
privind conţinuturile şi modalitatea de implementare
a sistemului de credite transferabile;
e) familiarizarea elevilor cu noua modalitate de evaluare
a rezultatelor muncii lor pe parcursul studiilor.
Startul acestor activităţi a fost dat la începutul anului
2012, fiind desfăşurate primele seminarii de formare, extinderea lor urmînd să fie realizată prin derularea proiectului
Consolidarea managementului sectorului de învăţămînt
vocaţional tehnic, finanţat de Comisia Europeană.
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Metode şi tehnici centrate pe
elev aplicate la lecţiile de
matematică, curs liceal
Rezumat: În articolul de față sînt expuse tehnici, a căror
aplicare permite a îmbina, la lecţiile de matematică, curs liceal, cooperarea și competiţia, dezvoltîndu-le elevilor spiritul de
echipă, toleranţa, aceștia fiind principalii actanți, cei ce caută
Zinaida Voloșciuc
şi descoperă lucrurile, fiind îndrumați de profesor.
Abstract: This article presents the methods and techniques
gr. did. superior,
used at Maths lessons, high-school level. During the lesson
Liceul Teoretic Alexei Mateevici, or.Căuşeni
the cooperative and competitive work are combined. By means
of these methods and tehniques the atmosphere of team-work,tolerance and peer help is being developed. Using these methods
your pupils will be the main players of the lesson, they wiil be the onest hat look for and discover, being jusr looked after and
guided by the teacher.
Keywords: participative methods and techniques, Maths lessons, high-school level, cooperative and competitive work.

“Obiectul matematicii e atît de serios, încît nu trebuie să pierdem ocazia pentu a-l face mai atractiv...”
(B. Pascal)
În practica didactică, este acceptat faptul că un elev
reţine 10% din ceea ce citeşte, 20% din ceea ce aude,
30% din ceea ce vede şi aude, 80% din ceea ce spune,
90% din ceea ce face cu interes. Prin urmare, învăţarea
devine eficientă doar atunci cînd îl punem pe elev să
acţioneze.
Proiectarea şi implementarea corectă a activităţii de
învăţare la orele de matematică se bazează pe nevoile interne ale elevilor, care urmează să realizeze transformări
creative ale noţiunilor studiate, acumulînd noi cunoştinţe
şi abilităţi. Profesorul are menirea să organizeze un
proces de învăţare eficient, comportînd trei caracteristici importante: este activ, este orientat spre atingerea
unui anumit scop şi se soldează cu rezultate măsurabile.
Aplicînd modelul-cadru de învăţare şi gîndire, folosesc
la ore diverse procedee şi tehnici centrate pe elev.
La etapa Evocare sînt binevenite testele logice – un
bloc de exerciţii şi probleme ce conţin n cerinţe, dintre
care primele k sînt rezolvate. A realiza testul înseam-

nă a găsi metoda de rezolvare a primelor sarcini şi,
aplicînd acelaşi procedeu, a efectua şi celelalte sarcini. Fiecare test conţine un ,,secret” matematic, care
trebuie descoperit. În acest caz, apelînd la analiză şi
sinteză, comparare şi analogie, inducţie şi deducţie,
elevii îşi dezvoltă spiritul de observare, învață să
formuleze corect concluzii. Testele logice se clasifică
în: a) teste verbale; b) teste grafico-simbolice; c) teste
combinate.
Anagrama, care face parte din primul grup de teste
logice, este un cuvînt obținut prin schimbarea ordinii
tuturor literelor sau a unor litere. A rezolva anagrama
înseamnă a găsi cuvîntul iniţial.
Una din competenţele ce urmează a fi formată la
lecțiile de matematică este ,,folosirea terminologiei şi
a notaţiilor specifice matematicii în situaţii reale şi/sau
modelate.” În clasa a X-a, la tema Mulţimi, propun
următoarea anagramă: cţieduin, dudecieţ, remăteo,
anfitorcutica. După rezolvarea acesteia, elevii răspund
la cîteva întrebări: Ce este inducţia? Ce este deducţia?
Care sînt părțile unei teoreme? Ce cuantificatori cu
noaşteţi?
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La tema Puteri, rezolvînd anagrama: abză, nexopent, tepure, exerpesi, elevii au avut și sarcina de a
elimina cuvîntul de prisos. Același lucru au fost solicitați
să-l facă și la tema Funcţii, în clasa a X-a, rezolvînd
anagrama: tezrap, tonomonie, tateripa, rioditatecipe.
Din lista obținută – monotonie, paritate, periodicitate,
trapez, ei urmau să excludă ultimul cuvînt.
Un alt tip de test cu valențe formative deosebite este
cel verbal, care conține sarcina de a se scrie cuvîntul
omis:
Procent 		
ortocentru
cent
Amar		
nectar
?
Testele grafico-simbolice se folosesc în scopul
formării priceperilor şi a deprinderilor de aplicare a
informaţiilor teoretice la rezolvarea problemelor, la
recapitularea, consolidarea, generalizarea şi sistematizarea cunoștințelor. De exemplu: clasa a X-a, tema
Radicali:
Scrieţi numărul omis:
			

3

16

4

80

(7 3 2 )
(?)

3

250

4

405

Testele logice contribuie la însuşirea conştientă a
rezolvării ecuaţiilor şi a inecuaţiilor.

2− 4

2 x 2 = 32
35− x = 81

±3
?

2− 4

2 x 2 = 32
35− x = 81

3
?

În primul test s-au scris soluţiile reale, iar în cel de-al
doilea – soluţiile pozitive.
Se pot propune şi teste în a căror rezolvare aplicarea
analogiei complete conduce la greşeli. De exemplu:
f(x) = x4
[1; 2] → [1; 16]
[2; 5] → [16; 625]
[–1;2] → ?
Aplicînd analogia completă, obținem următorul
răspuns [1; 16]. Analizînd însă graficul f(x) = x4, aflăm
că răspunsul corect este [0; 16].
f: R→R f(x) = x3 – 3x		
funcţie impară
f: [–2; 2] →R
f(x) = x2 +3x
funcţie nici pară,
				
nici impară
f: [–3; 2]→R
f(x) = x2 + x4
funcţie...?
Unii elevi au ales răspunsul ,,funcţie pară“, corect
însă este ,,funcţie nici pară, nici impară”. Am atenţionat
elevii care au greşit că la determinarea parităţii funcţiei
se verifică două condiţii: pentru funcţia pară – Pentru orice x∈D(f),- x∈D(f) 2) f(-x) = f(x); pentru funcţia impară
– Pentru orice x∈D(f), - x∈D(f) 2) f(-x) = - f(x).

Triada reprezintă un grup din trei elemente cu proprietăţi asemănătoare, care constituie o unitate. La tema Linii
importante în triunghi, în clasa a X-a, le-am propus elevilor să alcătuiască următoarea triadă:
1. Punctul de intersecţie al înălţimilor
triunghiului
2. Punctul de intersecţie al bisectoarelor unghiurilor triunghiului
3. Punctul de intersecţie al medianelor triunghiului
4. Punctul de intersecţie al mediatoarelor laturilor triunghiului

a) Centrul cercului înscris în triunghi
b) Centrul de greutate al triunghiului
c) Centrul cercului circumscris
triunghiului
d) Ortocentru

E construit un triunghi în care sînt indicate punctele:
H	 – intersecţia înălţimilor
I – intersecţia bisectoarelor
G – intersecţia medianelor
E – intersecţia mediatoarelor laturilor
Soluţia: 1-d-H, 2-a-I, 3-b-G, 4-c-E

Jocul didactic poate fi folosit la diferite etape ale lecţiei, dezvoltînd atenţia, gîndirea logică, dorinţa de a
cunoaşte. Jocurile didactice cuprind sarcini care contribuie la valorificarea creatoare a deprinderilor și a cunoştinţelor achiziționate anterior, la dobîndirea, prin mijloace proprii, a unor noi cunoştinţe. Telefonaţi figura, un joc ce
facilitează dezvoltarea capacităţilor de verbalizare în geometrie, constă în transmiterea unei figuri geometrice unui
grup sau unui coleg, aceasta urmînd a fi reconstituită (desenată), fără ca partenerul să o fi văzut pe ea sau gesturile
care însoţesc explicaţia.
Lotoul matematic

Se pregătesc două fişe de formă dreptunghiulară, de aceeaşi mărime. Pe una se scriu exerciţiile de rezolvat, iar
pe cealaltă – răspunsurile la exerciţiile date. După ce pe partea opusă a fişei cu răspunsuri se desenează o figură
oarecare, aceasta se taie în dreptunghiuri mici, care se amestecă. Fiecare grup de elevi primeşte fişa cu exerciţii şi
dreptunghiurile mici pe care sînt scrise răspunsurile. Rezolvînd corect exerciţiile şi aşezînd la loc dreptunghiurile
cu răspunsuri, elevii trebuie să obţină un desen. Cei ce au comis greşeli la rezolvare, nu îl vor obţine. Am propus
un asemenea exerciţiu la lecţia de sinteză, în clasa a X-a, la modulul Puteri. Radicali. Logaritmi.
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log 2 64

log 1 27

log

81

log8 5 4

log

1

3
27

log 7 1

2 2

log 2 24 + log 2

1
3

log 2 5 ⋅ log 5 1024 log 1 log 2 512
3

3

8

23+log2 5
2

3log5 3

2

log 0, 25 8

Fişa I

log 3 18 − log 3 2 91,5− log3 5
log 34 3

log 2 625
log 2 125

Fişa II (cu răspunsuri)
1
40
–3
4
9

2
15

–3

0

25

–3
2

3

2

27
25

10

-2

1
16

4
3

Lotoul matematic propus în clasa XI, profil real, la tema Derivata funcţiei compuse.
sin7x
(5x – 3)8 tg5x
ctg6x
7cos7x
40(5x – 3)7
5
cos 2 5 x
ex

2

cos3⋅2x

+3

ln(2x – 4) 34x – 7

x2 + 4x
sin 4

1
4x + 3

1
(8 x − 3)5
log2sin3x

ex

2

–6⋅cos2⋅2x⋅
⋅sin2x

+3

x+2
x2 + 4x

x
4

7 cos

2

7x

ln4(2x + 3)

3x + 2

4

sin 3

1
x−2

x
x cos2 7 x
⋅ cos 7
4
4 ln7∙2cos7x∙
∙(–sin7x)∙7

−6
sin 2 6 x

−4
(4 x + 3) 2

−40
(8 x − 3)6

4
34x-7∙ln3

3cos3 x
sin3 x ⋅ ln 2
3

8ln3 (2 x + 3)
2x + 3

4

(3 x + 2)3

Dominoul matematic

Grupurile de elevi primesc seturi similare de fişe, care se împart în mod egal fiecărui membru. Porneşte jocul
elevul căruia i-a revenit fişa Start. În partea dreaptă a acesteia este scris un exerciţiu. Elevii îl rezolvă. Colegul care
are notat în partea stîngă a fişei răspunsul corect, pune fişa alături. Se procedează în mod analog pînă ce se pune
ultima fişă pe care e scris Finiș. Am practicat acest joc la temele: Derivatele funcţiilor, clasa a XI-a; Primitivele
funcţiilor, clasa a XII-a; Ecuaţii trigonometrice, clasa a X-a.
sin x = 0

X = 2πk

sin x = –1

X =

π
+πk
2

tg x = 3

X =−
X =

X=±

π
+πn
4

sin x = 1,3

S=∅

2π
+πn
3

cos x = –1

X=−

n

cos x =

cos x = 1

π
+ 2π k
2

π
+πn
3

3
2

X = ( −1)

X=

π
+π n
6

X = πk

π
+ 2π k
6

X = π + 2πn
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cos x = 0

sin x =
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Start

1
2

tg x = –1

ctg x = −

1
3

Finiș
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MOZAICUL

Această tehnică presupune învăţare prin cooperare
la nivelul unui grup și predarea cunoștințelor dobîndite
altui grup.
Etape:
I. Impărţirea elevilor în grupuri a cîte 4, fiecare
primind cîte o fişă, acestea fiind numerotate de
la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale unui text.
II. Prezentarea succintă a subiectului. Explicarea
sarcinii de lucru şi a modului în care se va desfăşura activitatea.
III. Regruparea elevilor în echipe de experți, în funcţie de numărul fişei primite: elevii cu numărul 1
vor forma un grup, cei cu numărul 2 vor forma
alt grup ș.a.m.d.
IV. Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit
fiecărui grup de experţi. Elevii citesc, discută,
încearcă să înţeleagă cît mai bine sarcina, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înţeles
colegilor din grupul originar.
V. Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii
pregătite celorlalţi membri. În cazul unor neclarităţi, expertului îi sînt adresate întrebări. Dacă
neclarităţile persistă, se pot adresa întrebări şi
celorlalţi membri ai grupului de experți pentru
secţiunea respectivă.
VI. Trecerea în revistă a materialului predat cu toată
clasa/cu toţi participanţii.
Am practicat Mozaicul la studierea temei Transformări geometrice, clasa a XI-a, profil real (fişa nr.1 – Simetria centrală; fişa nr. 2 – Simetria axială; fişa nr. 3 –
Simetria faţă de un plan; fişa nr. 4 – Translaţia).
Tehnica respectivă are avantajul de a implica în
activitate toţi elevii, fiecare fiind responsabil de propria
învăţare, dar şi de a celorlalţi. De aceea, este foarte utilă
la motivarea elevilor cu nivel scăzut de pregătire: faptul
că se transformă, pentru scurt timp, în ”profesori”, le
consolidează poziția în faţa colegilor.
CUBUL

Aplicarea acestei tehnici respectă următorul algoritm:
 Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sînt scrise
cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează.
 Anunţarea subiectului.
 Împărţirea clasei în 6 grupuri, fiecare dintre ele
examinînd tema din perspectiva cerinţei de pe
una din feţele cubului.
 Redactarea finală a răspunsului şi prezentarea
acestuia clasei.
 Afişarea variantei finale pe tablă.
Tehnica dată a fost aplicată la lecţia de recapitulare şi
sistematizare a cunoştinţelor Poligoane regulate, clasa
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a X-a. Posesorii fişei de lucru cu verbul DESCRIE au
avut următoarele sarcini:
1) Enumeraţi poligoanele regulate studiate.
2) Realizaţi cîte un desen corespunzător poliedrelor
studiate.
3) Identificaţi în desene centrul cercului înscris,
centrul cercului circumscris.
4) Descrieţi şi construiţi cercul înscris în poligoanele date.
5) Descrieţi şi construiţi cercul circumscris poligoanelor date.
6) Descrieţi cum se construieşte un triunghi echilateral, un pătrat, un hexagon înscris în cercul
dat.
Elevii care au primit fişa de lucru cu verbul COMPARĂ, au avut următoarele sarcini:
1) Realizaţi un scurt eseu matematic în care să
puneţi în evidenţă asemănările şi deosebirile
sau analogiile între poligoanele regulate şi cele
neregulate.
2) Comparaţi aria unui triunghi echilateral cu latura
de 4 6 cm cu aria unui hexagon cu latura de 4
cm.
3) În interiorul triunghiului echilateral se află punctul M, situat la distanţele b, c și d de laturile
triunghiului. Comparaţi înălţimea triunghiului
regulat cu mărimea b+c+d .
Sarcinile din fişa de lucru cu verbul ASOCIAZĂ au
presupus următoarele:
1. Asociaţi fiecărui poligon regulat studiat formulele corespunzătoare pentru calculul ariei şi pentru
calculul razei cercului înscris şi a razei cercului
circumscris.
2. Asociaţi numerele din coloana din dreapta afirmaţiilor din coloana din stînga, încît să se obţină
afirmaţii adevărate:
a) Înălţimea triunghiului echilateral cu latura de
6 cm este egală cu... 2 3 cm.
cm2 este egală
b)	Latura hexagonului cu aria 18
cu... 3 2 cm.
c)	Latura pătratului cu diagonala de 6 cm este egală
cu..... 3 3 cm.
Elevii care au primit fişa de lucru cu verbul ANALIZEAZĂ, au avut următoarele sarcini:
1) Analizaţi cîte diagonale are un pătrat, un pentagon, un hexagon.
2) Analizaţi obţinerea formulei pentru determinarea
2
numărului de diagonale a unui poligon Cn − n ,
unde n este numărul laturilor.
3) Analizaţi de cîte teracote de forma unui pătrat
cu latura de 10 cm e nevoie pentru a acoperi o
suprafață de dimensiunile 3×4m?
4) De cîte forme de hexagon cu latura de 10 cm e
nevoie pentru a acoperi un pavaj de forma unui
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perechi de elevi2să efectueze (15 min.) studiul
1− x 2funcţiei
1+ x
datef pe
II.
=
,maxim de definiţie
III. f ( xI.) =f(x) = –x3,+3x2,
( x )domeniul
1− x
1 + x2
IV. f ( x ) =

x

,	V. f ( x ) =

x

,
x +1
x −4
x
2x
VI. f ( x ) =
,	VII. f ( x ) = xe ,
lnx
x2 + 2x − 2
VIII.
,
IX. f ( x ) =
x +1
2

2

apoi să construiască graficul funcţiei date. La expirarea
timpului alocat, fiecare grup a transmis fişa următorului
grup. Perechile au verificat corectitudinea rezolvării; în
caz de necesitate, au notat sugestiile pe foaia ataşată.
Foile cu rezolvările elevilor au circulat de la grup la grup
într-un singur sens. Cînd lucrarea revine la autori, aceştia iau cunoştinţă de sugestiile şi aprecierile colegilor.
Astfel, la o lecţie, elevii au analizat 9 grafice!
Desigur, palmaresul metodelor, tehnicilor interactive
este mult mai mare. Eu m-am referit doar la cîteva dintre
ele, care mi se par mai „cu greutate” în eficientizarea
procesului de predare-învăţare-evaluare la disciplina
Matematica. De fapt, prefer să variez strategiile didactice de la lecţie la lecţie, de la clasă la clasă, fiind convinsă
că utilizarea lor presupune un şir de avantaje, subliniate
şi de autorii ghidului metodologic O competenţă-cheie:
a învăţa să înveţi:
− elevul este actorul principal, el descoperă, fiind
doar ghidat, supravegheat de profesor;
− se dezvoltă aptitudini de exprimare;
− se stimulează spiritul de explorare şi se formează
un stil activ de lucru;
− asigură însuşirea şi aplicarea unor cunoştinţe de
către majoritatea elevilor (chiar şi cei timizi);
− elevii se stimulează reciproc, împărtăşind idei,
discutînd şi argumentînd;
− se îmbină cooperarea și competiţia, dezvoltînduse spiritul de echipă, toleranţa, elevii învățînd să
se ajute reciproc;
− profesorul este privit nu ca un simplu transmiţător de cunoştinţe, ci ca un partener al elevului
în învăţare, preocupat să o faciliteze, rezultatul
fiind rodul unei colaborări.
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dreptunghi cu dimensiunile 4×5m?
5) Pe laturile pătratului, în exterior, sînt construite
triunghiuri echilaterale şi vîrfurile lui sînt unite
consecutiv. Aflaţi raportul dintre perimetrul patrulaterului obţinut și perimetrul pătratului.
Elevii care au primit fişa de lucru cu verbul ARGUMENTEAZĂ, au avut următoarele sarcini:
1) Citiţi cu atenţie enunţurile şi justificaţi-vă alegerea (adevărat sau fals):
a)	Un paralelogram cu laturile congruente se nuA
F
meşte pătrat.
b)	Un dreptunghi cu laturile congruente se numeşte
A
F
pătrat. 		
c) Dacă latura triunghiului se măreşte de 2 ori,
atunci şi înălţimea se măreşte de 2 ori.
A
F
d) Dacă latura triunghiului se măreşte de 2 ori,
atunci şi aria lui se măreşte de 2 ori.
A F
e) Raza cercului înscris în triunghiul echilateral este
egală cu o treime din înălţime.
A F
2) Argumentaţi că suma distanţelor de la orice punct
luat pe latura triunghiului echilateral pînă la cele
două laturi este o mărime constantă.
3)	Un pătrat cu latura a este tăiat pe la colţuri, încît
s-a format un octagon regulat. Argumentaţi că
2
aria octagonului este egală cu 2a ( 2 − 1) .
Elevii care au primit fişa de lucru cu verbul APLICĂ,
au avut următoarele sarcini:
În itemii1-3 încercuiţi varianta ce corespunde răspunsului problemei.
1) Aria triunghiului echilateral cu înălţimea de 4 3
cm este egală cu:
A) 8 3 cm2 B) 16 3 cm2
C) 24 3 cm2
2) Raza cercului circumscris pătratului cu latura de
6 2 cm este egală cu:
A) 3 2 cm
B) 12 cm
C) 6 cm
3)	Latura hexagonului cu aria de 96 3 cm2 este
egală cu:
A) 8 cm
B)12 cm
C) 8 3 cm.
4) Pe laturile triunghiului echilateral în afara lui sînt
construite pătrate. Vîrfurile lor, situate în afara
triunghiului, sînt unite. Aflaţi aria hexagonului
obţinut, dacă latura triunghiului este a.
După expirarea timpului alocat, se aplică tehnica
Turul galeriei. Materialele realizate, posterele se expun
în clasă în 6 locuri vizibile. Reprezentanţii grupurilor
aduc la cunoştinţa colegilor sarcina de lucru şi modul
de realizare a acesteia.
Revizuirea circulară este o tehnică prin care se dezvoltă abilităţi de analiză şi redactare a rezolvării unei
probleme/exerciţiu, găsirea greşelii comise.
În clasa a XI-a, profil real, la tema Reprezentarea
grafică a funcţiilor, la etapa Reflecţie am propus fiecărei
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Educaţia multilingvistică
Rezumat: Educaţia multilingvistică reprezintă o dimensiune a educaţiei interculturale, afirmată în diferite
contexte sociale globale, teritoriale şi locale. Implică relaţii
pedagogice şi sociale speciale cu educaţia multietnică. Este
susţinută prin documente de politică a educaţiei şi instituţii
specializate, dezvoltate mai ales în „statele multiculturale”. În
plan normativ, educaţia multilingvistică valorifică principiul
Sorin CRISTEA
abordării interculturale a comunicării. În plan conceptual,
defineşte pedagogic o realitate multietnică la nivelul interdr., prof. univ., Universitatea din Bucureşti
dependenţei dintre abordarea psiholingvistică şi abordarea
sociolingvistică.
Abstract: Multilingual education is a dimension of intercultural education, stated in different social contexts at global, regional
and local levels. It involving pedagogical and social relations with the multiethnic education. Is supported by policy documents
of education and specialized institutions, principally developed in “multicultural states.” In terms of normative, multilingual
education capitalize the principle of intercultural communication approach. In conceptual terms, multilingual education defines
an multiethnic reality addressing the interdependence between psycholinguistics and sociolinguistics approach.
Keywords: multilingual education, international education, multiethnic education, multicultural state, education for communication, intercultural skills.

Educaţia multilingvistică reprezintă o dimensiune a
educaţiei interculturale, necesară ca urmare a unor evoluţii istorice, cu caracter obiectiv şi subiectiv, înregistrate
la nivelul valorilor culturale, afirmate la scară socială
globală, teritorială şi locală, cu diferite accente generale şi particulare, tehnologice şi politice, demografice
şi economice, filozofice şi religioase, administrative şi
manageriale etc.
În plan pedagogic, educaţia multilingvistică poate
fi fixată în zona conţinuturilor particulare impuse de
problematica lumii contemporane sub genericul de
„noile educaţii” (vezi George Văideanu, 1988, Educaţia
la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti). Constituie un subsistem al educaţiei interculturale, dezvoltat
în contextul relaţiilor întreţinute cu alte categorii de
conţinuturi particulare proiectate prin „noile educaţii”:
educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru
democraţie, educaţia civică, educaţia pentru toleranţă,
educaţia pentru pace, educaţia pentru dezvoltare. Conexiunile pedagogice şi sociale speciale sînt cele existente
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sau proiectate între educaţia multilingvistică, dezvoltată
ca dimensiune sau subsistem al educaţiei interculturale,
şi educaţia internaţională, educaţia pentru globalizare, educaţia multietnică (vezi Liviu Plugaru; Mariela
Pavalache, coord., Educaţia interculturală, 2007, Ed.
Psihopedia, Sibiu).
Rezolvarea problemelor specifice educaţiei multilingvistice poate fi realizată doar în raport de „fundamentele educaţiei interculturale”, de natură istorică,
filozofică, sociologică, psihologică, în funcţie de care
sînt operaţionalizate obiectivele concrete, exprimate,
sau cel puţin sugerate, metodologic, la nivelul triadei
psihosociopedagogice „diversitate – minorităţi – echitate” (vezi Anca Nedelcu, Fundamentele educaţiei
interculturale. Diversitate, minorităţi, echitate, 2008,
Ed. Polirom, Iaşi).
Din perspectiva conţinuturilor pedagogice particulare, cu caracter deschis, identificate şi reciclate periodic
sub sintagma de „noile educaţiei”, în general, la nivel
de „educaţie interculturală”, în special, putem semnala

interacţiunea psihosocială existentă între educaţia multilingvistică şi educaţia multietnică (noţiune operaţională,
utilizată în S.U.A., Canada, Australia). Ca demers psihosocial complex şi deseori/uneori contradictoriu, educaţia
multietnică angajează scopuri pedagogice strategice, de
integrat transdisciplinar la nivelul sistemelor moderne
şi postmoderne de învăţămînt:
a) cunoaşterea valorilor culturale proprii grupului
etnic reprezentat;
b) cunoaşterea valorilor culturale ale altor grupuri
etnice, în diferite contexte globale, naţionale,
teritoriale, locale;
c) dezvoltarea competenţelor interculturale la nivel
comunitar, lingvistic, educaţional, profesional,
civic, religios etc.;
d) eliminarea oricăror surse sau resurse de discriminare, marginalizare, supradimensionare,
îndoctrinare etc. pe criterii etnice explicite sau
implicite (vezi J.A. Banks, Multiethnic education, 1988, Allyn and Bacon, Boston, London,
Apud. Constantin Cucoş, Educaţia. Dimensiuni
culturale şi interculturale, 2000, Ed. Polirom,
Iaşi).
La nivel de politică a educaţiei, educaţia multilingvistică valorifică normele promovate în plan internaţional şi naţional în domeniul educaţiei interculturale,
realizată într-un context social macrocomunitar şi
microcomunitar.
În plan internaţional, pot fi evocate documente de
politică a educaţiei sau „structuri speciale” care reglementează rezolvarea problemei educaţiei interculturale
în contextul unor ţări care solicită şi luarea unor măsuri
necesare în termeni de educaţie multilingvistică:
	Belgia – „Politica priorităţilor educaţionale”;
Serviciul Educaţional Intercultural; Centrul
pentru egalitatea de şanse;
 Marea Britanie – „Legea reformei în educaţie”;
Comitetul privind educaţia grupurilor minoritare”;
 Olanda – „Strategii pentru minorităţile culturale”;
 Australia – „Comitetul de educaţie multiculturală” etc.
În plan naţional, în Republica Moldova politicile
sociale şi educaţionale reflectă condiţiile unui „stat
multicultural”, reprezentat de populaţii care se exprimă
în mai multe limbi la nivel de:
a) minorităţi tradiţionale (găgăuzi, bulgari), „în
teritorii compacte”;
b) minorităţi prezente pe întreg teritoriul ţării (ruşi,
ucraineni). În acest context, „problema interculturalităţii – cu consecinţe importante la nivelul
educaţiei multilingvistice – este una prioritară în
cadrul politicilor sociale”, fiind susţinută juridic
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şi normativ prin: Legea învăţămîntului, 1995;
Legea despre funcţionarea limbilor pe teritoriul
Republicii Moldova; Legea Republicii Moldova
despre naţionalităţile conlocuitoare (2001);
Strategia dezvoltării societăţii civile pentru
anii 2009-2011 (2008) (vezi Argentina Chiriac,
Conceptualizarea educaţiei interculturale în contextul învăţămîntului superior – teză de doctorat
în pedagogie, 2012, USM, Chişinău).
La nivel pedagogic general, educaţia multilingvistică reflectă specific problematica promovată de „teoria
comunicării în educaţie”. Aceasta implică abordarea
comunicării „ca fenomen al activităţii umane şi ca obiect
al educaţiei”. Educaţia multilingvistică valorifică, astfel,
„conceptul educaţiei comunicării”, fundamentat:
a) etnografic (dependenţa comunicării de reguli
sociale);
b) pragmatic (asigurarea condiţiilor concrete ale
comunicării ca acţiune eficientă);
c) sociologic (raportarea comunicării la atitudinea
semenilor din comunitatea etnică, existentă în
plan naţional, teritorial sau local);
d) psihologic (implicarea proceselor psihologice
cognitive, dar şi noncognitive, în activitatea de învăţare a limbii/limbilor în context comunitar);
e) psiholingvistic (abordarea limbajului „ca fenomen uman şi a limbii ca produs al omului”;
f) filozofic (înţelegerea comunicării ca valoare care
impune o anumită conduită în cadrul comunităţii
naţionale, interetnice, profesionale, religioase,
educaţionale etc. (vezi Tatiana Callo, Educaţia
comunicării verbale, 2003, Grupul Editorial
Litera, Chişinău, p.15).
Comunicarea în contexte multiculturale, prin modalităţi multilingvistice valorifică într-o perspectivă
specifică funcţiile generale sociale şi psihologice ale
educaţiei. Evaluarea educaţiei multilingvistice trebuie
realizată în raport de obiectivele pedagogice generale
care vizează integrarea socială (culturală/interculturală/multiculturală, civică, economică) şi psihologică
– pentru o formare-dezvoltare optimă, cognitivă, dar şi
noncognitivă (caracterială, volitivă, afectivă). Obiectivele specifice vizează:
a) cunoaşterea produselor şi a comportamentelor
culturale/interculturale/multiculturale susţinute
multilingvistic;
b) realizarea saltului de la cultura conflictelor la cea
a cooperării;
c) înţelegerea valorilor culturale tradiţionale – naţionale – globale/ internaţionale la un nivel superior de interiorizare, de exprimare socială prin
resursele speciale ale multilingvismului.
Spaţiul multicultural, generat de existenţa unui
conglomerat multilinvistic, valorificat ca potenţial reper
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intercultural, poate deveni un model pedagogic deschis,
care contribuie la consolidarea identităţii etnice comunitare şi personale pe fondul formării-dezvoltării unei noi
competenţe. Avem în vedere competenţa de exprimare
socială a personalităţii, care integrează în structura sa
resursele cognitive, afectiv-motivaţionale şi acţionale
ale interculturalităţii în context multilingvistic.
În plan normativ, educaţia multilingvistică, necesară
în contexte şi situaţii comunitare determinate istoric,
cultural, politic, demografic, religios etc., solicită raportarea permanentă la principiul abordării interculturale a
comunicării. Acest principiu va genera reguli specifice
de reflecţie asupra intersubiectivităţii în condiţii: a)
generale, proprii comunicării multilingvistice – „coexistenţa unei limbi naţionale şi a limbilor minorităţilor
conlocuitoare”; b) specifice, proprii comunicării plurilingvistice – „folosirea de către aceeaşi persoană/colectivitate a limbilor naţionale şi a unei sau a mai multor limbi
de circulaţie”; c) excepţionale, în cazul fenomenelor de
diglosie generate de coexistenţa, în aceeaşi ţară/în acelaşi
teritoriu a două sau mai multe limbi regionale (variante
dialectale) sau a două stadii ale aceleiaşi limbi” (vezi
Grette, Tartler, 2006, Identitate europeană, Ed. Cartea
Românească, Bucureşti).
Conceptul pedagogic de educaţie multilingvistică are
în vedere o realitate psihosocială, fixată epistemologic
la nivelul unui domeniu de cercetare specific ştiinţelor
limbajului („geolingvistica”). Realitatea psihosocială
care trebuie interpretată pedagogic prin intermediul
conceptului de educaţie multilingvistică vizează următoarele două situaţii tipice:
a) „un individ multilingvistic (bi-, trilingv...) care
posedă mai multe limbi învăţate ca limbi materne (în acest sens, un poliglot nu este neapărat
multilingv, dar diferenţa nu este întotdeauna clară
între învăţarea naturală şi învăţarea socială a unei
limbi de către un copil)”;
b) „influenţa multilingvismului asupra psihologiei
intelectuale sau afective a individului (unii vorbesc de un handicap, datorat multilingvismului,
alţii, dimpotrivă, de un avantaj pentru dezvoltarea intelectuală)” – Oswald Ducrot; Jean-Marie
Schaeffer, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, 1996, trad., Ed. Babel, Bucureşti,
p. 96.

1
Prima situaţie, care trebuie interpretată pedagogic,
referitoare la „individul multilingvistic”, este de natură
psiholingvistică, solicitînd o abordare din perspectiva
teoriilor învăţării tratate ca potenţiale modele de instruire (vezi Sorin Cristea, Teorii psihologice ale învăţării.
Modele de instruire, 2005, EDP RA). „Abordarea psiholingvistică”, semnalată în dicţionarul de specialitate
evocat, evidenţiază importanţa saltului „de la behaviorism la perspectivele actuale”, bazate pe:
a) teoria informaţiei, care stimulează un comportament comunicativ multilingvistic perfectibil în
termeni de „codificare şi decodificare”;
b) gramatica generativă, cu accent pe „rolul structurii profunde în prelucrarea limbajului”;
c) modele interactive – elaborate „în termeni de
conexionsim/de prelucrare a informaţiei”;
d) modelul cognitivist, centrat pe relaţia dintre
limbaj şi gîndire;
e) modelul progresiv, centrat pe formarea continuă a
limbajului la copil”, pe fondul analizei raportului
dintre „înnăscut şi dobîndit” (Oswald Ducrot;
Jean-Marie Schaeffer, op. cit., p. 100-105).
Cea de-a doua situaţie, referitoare la influenţa multilingvismului asupra dezvoltării intelectuale şi afective
a personalităţii, trebuie interpretată pedagogic pe fondul
unor abordări sociolingvistice analizate în literatura de
specialitate: interacţionismul, etnometodologia, sociolingvistica variaţionistă, etnografia comunicării, sociolingvistica interpretativă (Ibidem, p. 97-99). Abordarea
sociolingvistică sugerează tipurile de influenţe posibile
pe care multilingvismul le poate genera în funcţie de:
a) variabile sociolingvistice determinate de grupurile sociale şi/sau de comunităţile de referinţă
(profesională – religioasă; urbană – rurală; familie bilingvă – familii cu diferite grade de cultură
etc.);
b) competenţa comunicativă generală (dobîndită la
nivel de „reguli sociale” interiorizate) şi specială
(exprimată în diferite repertorii lingvistice, cu
diferite performanţe lingvistice);
c) „procesele prin care enunţurile se văd ancorate
în contexte” diferite: culturale, interculturale,
civice, artistice, tehnologice, instituţionale etc.

Aşteptăm articolele dumneavoastră, care nu trebuie să depăşească 5 pagini, dactilografiate la 1,5 rînduri.
Redacţia nu recenzează şi nu restituie materialele nepublicate.
Responsabilitatea pentru corectitudinea şi veridicitatea conţinutului materialelor prezentate revine semnatarilor.
Punctul de vedere al autorilor nu coincide neapărat cu cel al redacţiei.
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