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Nadia CRISTEA

Argument

Panorama istoricã contureazã concomitent cu marile realizãri ºtiinþifice ºi meditaþiile asupra
destinului omului, condenseazã cuceririle intelectuale ale veacurilor ºi aspiraþiile profunde contemporane. Modelul uman, conceput de epocile istorice, a întruchipat omul sub diferite aspecte, solicitate,
apreciate de civilizaþia care l-a creat.
Antichitatea a înglobat perfecþiunea fizicã spartanã ºi kalokagathia atenianã; epoca medievalã i-a
fãcut loc la curþile princiare cavalerului; epoca modernã a tins spre nobleþea relaþiilor interumane. Cu
timpul îºi face apariþia cetãþeanul, care aduce în dezbatere elemente noi desprinse din investigarea
raþionalã a universului ºi a societãþii, întemeindu-se tot mai puternic pe procesul muncii, în care omul
se fãureºte pe sine însuºi.
Idealul uman din diverse societãþi a concentrat în sine o permanentã aspiraþie  încrederea în victoria binelui, convingerea cã adevãrul este tot una cu lumina care înfrînge întunericul, accentuînd
demnitatea, toleranþa, ataºamentul faþã de patrie, legarea destinului individual cu al celorlalþi. Mare
parte din valorile spre care a aspirat omul din vremurile anterioare ºi care ne comunicã despre
accepþiunea majoritãþii s-au pãstrat ºi au ajuns pînã la noi.
Cu siguranþã, aceste valori îºi gãsesc expresie în fiecare membru al societãþii noastre: sîntem cu toþii
un pic spartani, cavaleri, umaniºti ºi iluminiºti în aceeaºi mãsurã, cetãþeni ancoraþi în realitatea
postmodernistã.
Pedagogia nu se produce în afara libertãþii ºi tot ce înfãptuieºte omul are un scop. Dat fiind modul
în care se realizeazã educaþia ºi instruirea, acest domeniu nu admite abordãri cauzale, ci doar finaliste.
ºi ce ideal urmeazã sã dezvoltãm. Actualmente, ºcoala dezvoltã o personalitate liberã, armonioasã,
creativã, care sã se poatã adapta la condiþiile în schimbare ale vieþii. Toate acestea ar veni sã completeze
idealul uman creat de epocile precedente.
Ar mai fi cîteva întrebãri la care sîntem obligaþi sã rãspundem în faþa viitorului. Idealul conturat de
noi este la înãlþimea expectaþiilor societãþii contemporane? Modelul creat de ºcoalã va fi acceptat de
societate? Atunci cînd aducem în discuþie integrarea la orice nivel, toleranþa ar trebui sã predomine, ºi
dacã copilul este pregãtit pentru a-ºi asuma responsabilitãþi într-o societate liberã, acest principiu este
obligatoriu a fi respectat de toþi. Obiectivele învãþãmîntului trebuie sã fie ºi ale societãþii, sã constituie
în ansamblul lor o construcþie perfect coerentã ºi unitarã, promovînd ideea de cetate educaþionalã.
Urmeazã puterea avîntului spre ideal care este determinatã de puterea sufletului; ne vom înãlþa în
zbor ºi ne vom menþine dacã forul nostru interior este pregãtit...
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Pentru a clarifica situaþia ºi a avea certitudinea zilei de mîine, ar fi corect sã ne întrebãm ce avem astãzi

Educaþia are nevoie de trei lucruri:
sacrificiu, ºtiinþã ºi exersare.

Aristotel

Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu

or. Cãlãraºi, jud. Ungheni

Valeriu GORINCIOI

CREATIVITATE SUB SEMNUL PERMANENÞEI

CREDO:

Trateazã-l pe om aºa cum este ºi aºa va rãmîne.
Trateazã-l aºa cum poate ºi ar trebui sã fie ºi va
deveni aºa cum poate ºi ar trebui sã fie.
GOETHE
Sã devenim creativi sau sã murim de plictisealã, nu avem de ales: sau continuãm sã predãm
într-un pustiu, sau ne modificãm pentru a modifica ºcoala, pentru a simþi cã existãm creînd.

OBIECTIVE GENERALE:

Elevii se vor integra activ în viaþa societãþii:
 vor fi prietenoºi, democratici, activi din punct
de vedere civic;
 vor putea lucra în echipã, vor fi cooperanþi;
 vor fi capabili sã-ºi continue studiile la facultate ºi sã achiziþioneze abilitãþi noi pe parcursul
întregii vieþi (învãþarea e un proces continuu).

PRINCIPII DE FUNCÞIONARE:
l Democratism
l Umanism
l Toleranþã
l Dezvoltare
l Creativitate
l Colaborare  cooperare
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prin:
ISTORIE
Cãlãraºi  orãºel situat la mijloc de codru de o
imensitate impresionantã, cu un profund aer de
veºnicie, cu o luminã blîndã, în care þi se poate topi
sufletul. În aceste locuri au vãzut pînza roºie a asfinþitului cãlãraºii lui ªtefan cel Mare. De aici pornesc
Drumurile basarabene ale lui Mihail Sadoveanu
(Gîrbovãþ, Hîrjãuca, Reciula, Frumoasa), un exemplu
de trãire vibrantã a vieþii neamului nostru cu tradiþii
ancestrale ºi de integrare a ei lucidã spre a-i afla
misterul. Vedem în acest efort intelectual deopotrivã
o mare aventurã a cugetului ºi o credinþã. Elevii liceului
pot aspira întotdeauna la metodologia patronului lor
spiritual. Exemplele mari pot descuraja, dar pot oferi
ºi o forþã neobiºnuitã de a înfrunta obstacolele ºi de
a crede cu mai multã tãrie în valorile spiritului.
TRADIÞIE
Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, împrejmuit de
muzica neauzitã a razelor de soare, de mirosul florilor
de castan, de foºnetul frunzelor de nuc ºi vocile zglobii
ale celor 428 de elevi ºi liceeni, a fost înfiinþat în anul
1991, ca instituþie de tip nou, modernã, care avea drept
scopuri supreme educarea tinerei generaþii în spiritul
valorilor general-umane, adevãraþilor patrioþi ai acestui
neam, precum ºi asigurarea unei pregãtiri teoretice ºi
practice fundamentale, inclusiv pentru continuarea
studiilor în învãþãmîntul superior, formarea unei ample culturi generale.
Activitatea educaþionalã are ca punct de plecare
afirmaþia lui M.Eminescu: Copilului nu aur, nu
mãtase, nu viaþã bunã, ci iubire îi trebuieºte.

CURRICULUM

Au devenit tradiþie:
l Hramul liceului
l Concursul de aranjament floristic
l Expoziþia de artã decorativã
l Balul bobocilor
l Ziua de autoconducere
l Ziua Sf. Valentin
l Mãrþiºorul
l Miss liceu
l Odiseea cugetului
l Sãptãmînile disciplinelor ºcolare, care cuprind
urmãtoarele activitãþi: TVC-uri, brainring-uri,
brainstorming-uri, expoziþii de postere, mese
rotunde, conferinþe de presã, Surprize,
surprize , dezbateri.
La 13 octombrie 2001 liceul ºi-a sãrbãtorit 10 ani
de existenþã.

l

l

Seminarul directorilor adjuncþi pentru activitatea didacticã Dezvoltarea creativitãþii
elevilor în cadrul gimnazial ºi liceal prin
tehnici participative
Training-ul de varã pentru implementarea
curriculumului la cl. V-IX (Proiectul Bãncii
Mondiale)
PERFORMANÞE

98% dintre absolvenþii liceului (promoþiile 19992001) îºi continuã studiile în universitãþile din
þarã ºi de peste hotare (România, Bulgaria, SUA)
În anul ºcolar 2000- 2001:
 locuri premiante la etapa judeþeanã a concursurilor pe discipline ºcolare;
 locuri premiante la concursurile republicane
(Cibotaru Oleg, cl.XI, loc.II la chimie; Vîntu
Victoria, cl.XII, loc.II la limba românã; Coroleþchi Fulga, cl.XI, loc.III la limba românã º. a.)
 Echipa liceului (cl. VI)  învingãtoarea concursului republican Odiseea cugetului, participantã a competiþiilor internaþionale din Ungaria;
 Spînu Andrei (cl. a VII )  campionul republicii
la jocul de dame.
l

RESURSE UMANE

l

COLABORARE

l
l
l
l
l

Fundaþia SOROS-Moldova (Programele Dezbateri, Educaþie pentru sãnãtate)
Centrul Educaþional PRO DIDACTICA (Programul Modernizarea Învãþãmîntului Umanist)
Junior Achievement Moldova (Programul
Economia aplicatã)
SIEDO (Programul Educaþia Civicã)
Corpul Pãcii (SUA) ºi alte organisme interne
ºi internaþionale
OPINII DESPRE LICEU

Profesorii
Valeriu Gorincioi, director, prof. de chimie:
Consider cã una dintre cele mai valoroase realizãri
ale perioadei de renaºtere naþionalã este înfiinþarea
liceelor, fapt ce a permis alierea copiilor noºtri la
standardele mondiale, transformarea lor în subiecþi
veritabili ai procesului educaþional, iar mai apoi  ai
vieþii sociale.
l

PRESTANÞÃ METODOLOGICÃ ÎN CADRUL
JUDEÞULUI
l Seminarul directorilor Evaluarea: compol

nentã-cheie a reformei curriculare
Seminarul directorilor adjuncþi pentru activitatea educativã Tradiþiile  elemente esenþiale ale educaþiei moral-spirituale

LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, OR.CÃLÃRAªI, JUD.UNGHENI
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Managerii liceului:
Valeriu Gorincioi  director
Alexei Cotelea  director adjunct pentru activitatea didacticã
Eugenia Burcã - director adjunct pentru activitatea
educativã
l Cadre didactice:
25 de profesori, dintre care 2  grad didactic superior, 2  grad didactic I, 19  grad didactic II; vîrsta
medie  37 de ani.
Colectivul didactic, devotat cu trup ºi suflet menirii
sale, consolideazã încã o datã convingerea cã atunci
cînd existã pasiune ºi consecvenþã se pot realiza
lucruri meritorii. Liceul ºi-a structurat activitatea în
cadrul urmãtoarelor laboratoare de creaþie:
1. Limbi moderne ºi comunicare
2. Limba ºi literatura românã
3. Matematicã ºi ºtiinþe
4. ªtiinþe socioumane
5. Educaþie pentru sãnãtatea spiritualã ºi cea fizicã
Munca desfãºuratã în cadrul acestor laboratoare
reprezintã un demers educaþional cu valenþe multiple.
Folosind în comun cunoºtinþele, capacitãþile, experienþele ºi sentimentul de responsabilitate, membrii
echipelor oferã servicii formative caracterizate de o
forþã mai mare decît dacã ar acþiona izolat.
Activitatea catedrelor se fundamenteazã pe ideea
comunicãrii autentice ºi a cooperãrii constructive în
serviciul elevului, ceea ce implicã achiziþii în domeniile
funcþional, strategic ºi sistematic.

VITAE

CURRICULUM

VITAE

Lidia Pãlitu, prof. de matematicã (stagiu pedagogic  43 ani):
Mã simt foarte bine activînd alãturi de cei tineri. Parcã devin ºi eu mai tînãrã, mai plinã de energie. Þin mult
la liceul nostru. E o instituþie cu un colectiv didactic
cãrturar ºi omenos. Dacã e sã fac o comparaþie între
elevii de altãdatã ºi cei de astãzi, pot spune cã aceºtia
din urmã sînt cu mult mai liberi, mai descãtuºaþi. Le
doresc tinerilor profesori sã munceascã perseverent,
sã se perfecþioneze continuu ºi sã aibã multã rãbdare.
Zinaida Gheciu, prof. de biologie (stagiu pedagogic  28 ani):
Relaþiile de prietenie ºi colaborare, stabilite între
noi, profesorii ºi elevii acestui liceu, ne produc tuturor
clipe de revelaþie. În opinia mea, colaborarea profesorelev constituie cheia succesului reformei învãþãmîntului, care are menirea sã schimbe mentalitatea
acestora, iar în final ºi societatea.
Verginia Bazar, voluntarã a Corpului Pãcii
(SUA), prof. de limba englezã:
Mi-am început activitatea în cadrul Liceului M. Sadoveanu din Cãlãraºi la 1 septembrie 2000. Profesorii
de aici sînt foarte inteligenþi ºi mari entuziaºti, iar
elevii  deºtepþi, silitori, disciplinaþi ºi amabili. Au o
dorinþã profundã de a studia limba englezã, de a face
cunoºtinþã cu istoria ºi cultura altor popoare.
Aº dori ca liceul sã beneficieze de condiþii materiale
mai bune ºi sã aibã ºi în continuare mult succes.
ELEVII DE IERI ªI DE AZI

Mariana Ciorap-Hamoza, absolventã a liceului,
prof. de limba latinã:
Parcã mai ieri eram ºi eu elevã a acestui liceu cu
pedagogi erudiþi, exigenþi, inteligenþi ºi cu suflet mare.
Astãzi sînt profesoarã aici, iar dascãlii mei de
altãdatã îmi sînt colegi. Mã simt foarte bine alãturi de ei,
protejatã ºi susþinutã atunci cînd am nevoie de o mînã
de ajutor. Cadrele didactice fac tot posibilul ca discipolii

lor sã obþinã cunoºtinþe funcþionale, sã-ºi dezvolte
capacitãþile, sã-ºi creeze atitudini. Deºi Pytagoras afirma:
Nici un om nu e înþelept, ci doar Zeus, am ferma
convingere cã în liceul nostru cresc oameni înþelepþi.
Elena Vlãdicescu, absolventã a liceului, studentã
a Universitãþii din Galaþi, România:
Dumnezeu a vrut ca Ei sã se nascã martiri. ªi au
purtat crucea altruismului pe tãrîmul creaþiei cu
demnitate. Din paºii lor au rãsãrit generaþii.
E primãvara unor regãsiri. Priviþi în ochii lor inundaþi de luminã ºi vedeþi-vã visele copilãriei ºi aripile
adolescenþei larg desfãcute. Nu vã sfiiþi: Veniþi de
luaþi luminã!. E mare ºi veºnicã puterea ei  nãscutã
din dragoste ºi muncã istovitoare, din nopþi de nesomn ºi zile mereu prea scurte pentru o completã
realizare de sine, mãsuratã în toamne cu frunze scuturate melancolic ºi dulci numãrãri de bobocei.
Sã rupem din braþele timpului încã o viaþã ºi sã le-o
aducem în dar acestor Oameni botezaþi în izvorul
cunoaºterii. Ar fi oare de ajuns?
Deseori, prea lung ni se pãrea drumul spre ºcoalã
ºi orele fãrã sfîrºit Am crescut ºi acum conºtientizãm
acele momente imortalizate pe paginile memoriei. Dacã
ni s-ar mai oferi nouã, celor neastîmpãraþi ºi leneºi,
încã o zi ca sã o luãm la goanã pe treptele liceului, cînd
nu mai e timp sã tragi cu ochiul prin teme, iar profesorul
e deja în clasã Avem pentru dragii de ei recunoºtinþã
ºi ataºament. Ei ºi-au dorit atît de mult sã ne creeze o
lume din cîntec, înþelepciune ºi poezie. Sã fim de
acord  au reuºit într-un mod surprinzãtor. ªi întreg
universul a lucrat sã le îndeplineascã dorinþa.
E mare ºi plin de cãutãri meºteºugul profesorilor.
Nici un superlativ nu e suficient alãturi de numele lor.
Liuba Agapi, elevã:
Îmi opresc pe o clipã gîndurile aflate într-o navigaþie haoticã ºi încerc sã sorb clipa, s-o fixez cu toatã
frumuseþea ei în sufletul meu. Alãturi de colegii pe care
îi simt atît de ai mei, m-am aruncat în vîltoarea
viitorului, început deja în incinta liceului, peste care
planeazã un suflu pitoresc ºi solemn, coborît parcã din
opera lui Sadoveanu. Te gãzduieºte aici zîmbetul
binevoitor al unei Ancuþe ce sãlãºluieºte în chipurile
elevilor ºi ale profesorilor, pentru cã fiece lecþie e o
poveste de viaþã în care copiii învaþã a mînui baltagul
cu care vor stîrpi rãul, neadevãrul, ignoranþa. Aici,
asemeni fraþilor Jderi, pornim într-o vînãtoare imaginarã
spre valorile supreme ale umanitãþii. ªi pentru cã
perseverenþa ne însoþeºte permanent, trofeele vînãtorii
nu se lasã aºteptate, iar noi le aºezãm cu onoare în
patrimoniul demnitãþii acestui liceu.
Le realizãm pe toate fiind cãlãuziþi de bunii noºtri
dascãli, care se zidesc în sufletele noastre, ale
elevilor, asemeni Anei lui Manole.
Timpul grãbeºte totul, iar noi ne grãbim sã trãim plenitudinea lui în oaza aceasta de tinereþe ºi înþelepciune.

LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, OR.CÃLÃRAªI, JUD.UNGHENI
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Nu este suficient doar sã se cunoascã,
este necesar sã se aplice.

Goethe

Sergiu BACIU

Standarde profesionale pentru
funcþia de director
al instituþiei de învãþãmînt

Funcþionarea normalã a instituþiei de învãþãmînt este
determinatã ºi de calitatea muncii efectuate de director  persoana care trebuie sã stabileascã politicile
educaþionale ºi de funcþionare a unitãþii. O mare parte
din timp directorul ºi-o petrece rãspunzînd la presiuni
curente care tind sã-i domine tiparul zilnic al activitãþii.
Existã însã pericolul ca acesta, în asemenea condiþii, sã
nu se mai gîndeascã la perspective, sã-ºi formeze un
stereotip de identificare ºi soluþionare doar a unor probleme pe termen scurt în detrimentul celora pe termen lung.
Pentru a nu cãdea în capcana rutinei, primul lucru pe
care urmeazã sã-l îndeplineascã un director este sã-ºi
delimiteze atribuþiile postului, acþiune ce trebuie perceputã mai curînd ca un proces decît ca o activitate singularã. Pentru a face faþã cerinþelor consumatorilor
educaþiei, ar fi binevenitã o schimbare a instituþiilor de
învãþãmînt, iar funcþiile profesionale ale directorului 
actualizate corespunzãtor.
În aceastã situaþie, dupã pãrerea noastrã, este
necesar de a defini standardele profesionale pentru
funcþia de conducãtor al unitãþii educaþionale. Identificarea standardelor profesionale prezintã anumite

avantaje faþã de fiºa postului care, prin volumul ºi
descrierea ei detaliatã, poate lãsa în umbrã elementele
esenþiale. De regulã, aceasta nu conþine indicaþii precise referitoare la prioritãþi, de aceea trebuie tratatã doar
ca punct de plecare pentru stabilirea finalitãþilor în
activitatea directorului. Dacã standardele sînt definite,
ele urmeazã sã fie însoþite de un nivel de performanþã
minim (indicatori de performanþã). Ori de cîte ori este
posibil, aceºti indicatori trebuie cuantificaþi, în special
prin includerea unor norme cantitative ºi calitative.
Cunoaºterea standardelor profesionale îi permite
directorului sã stabileascã dacã îºi concentreazã sau
nu atenþia asupra elementelor esenþiale de care depinde
realizarea cu succes a misiunii instituþiei de învãþãmînt.
O datã cu identificarea exactã a scopurilor, directorul
îºi poate aprecia singur reuºita, sesizînd aspectele
activitãþii care revendicã o restructurare sau cele ale
propriei performanþe ce solicitã o îmbunãtãþire. Existenþa ºi cunoaºterea standardelor profesionale creeazã
multiple avantaje motivaþionale sau de asimilare a disciplinei procedurale, fapt ce-i permite conducãtorului sã
afle ce are de întreprins, sã-ºi estimeze activitatea ºi apoi
sã ia mãsurile corespunzãtoare. Chiar enumerarea propriu-zisã a standardelor îl poate determina pe director
sã se gîndeascã dacã ceea ce realizeazã este cu adevãrat important pentru a-ºi ridica nivelul de performanþã.
Pe parcursul cercetãrilor efectuate în cadrul Laboratorului de Management Educaþional al Institutului
de ªtiinþe ale Educaþiei a intervenit întrebarea: Ce
urmeazã sã fie standardizat: procesul sau produsul/
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rezultatul activitãþii? În baza acestui criteriu directorii
pot fi clasificaþi în douã categorii: cei care determinã
ce au de realizat ºi realizeazã ºi cei care creeazã în
permanenþã agitaþie, încercînd sã-ºi justifice poziþia
mai degrabã prin efortul palpabil pe care îl depun decît
prin rezultatele la care ajung. Totuºi directorii sînt
apreciaþi preponderent dupã succesele atinse. De
aceea, este necesar de a standardiza produsul activitãþii, fapt ce implicã ºi standardizarea procesului.
Propunem mai jos 10 standarde profesionale pentru
funcþia de conducãtor al instituþiei de învãþãmînt,
rezultate din cercetãrile noastre, la care au participat
aproximativ 500 de directori din Republica Moldova.
Standardul I: desfãºurarea activitãþii instituþiilor de
învãþãmînt în conformitate cu proiectul de dezvoltare
Indicatori de performanþã:
 efectuarea sistemicã a proiectãrii care cuprinde
patru niveluri principale (stabilirea misiunii,
nivelul strategic, nivelul tactic, nivelul operaþional);
 corespunderea proiectãrii urmãtoarelor cerinþe:
relevanþã, pronosticare adecvatã, raþionalitate,
fezabilitate, consistenþã internã ºi externã;
 respectarea etapelor esenþiale în procesul de
proiectare (stabilirea politicilor ºi strategiilor,
diagnoza mediului intern ºi extern, explorarea
viitorului, determinarea obiectivelor, identificarea ºi alocarea resurselor, operaþionalizarea
ºi definitivarea planului de acþiuni concrete în
timp ºi spaþiu);
 stabilirea unor finalitãþi clare ºi evaluabile,
analizate în termenii raporturilor cost-rezultate;
 valorificarea ºi dezvoltarea prin proiectare a
resurselor reale ºi potenþiale (umane, informaþionale, materiale, financiare);
 monitorizarea permanentã a proiectelor;
 implicarea unui numãr considerabil de persoane
(cadre didactice, pãrinþi, elevi etc.) în diferite proiecte iniþiate în cadrul instituþiei de învãþãmînt.
Standardul II: promovarea imaginii instituþiei de
învãþãmînt ºi reprezentarea cu succes a intereselor
acesteia în relaþiile cu comunitatea
Indicatori de performanþã:
 iniþierea unor programe comunitare ce se realizeazã cu sprijinul partenerilor sociali ºi al
autoritãþilor locale;
 promovarea diverselor modalitãþi de dezvoltare
a relaþiilor pãrinþilor cu ºcoala prin antrenarea
acestora în acþiuni de orice tip;
 discutarea problemelor educaþionale actuale ºi
de perspectivã ale instituþiei de învãþãmînt în
cadrul întîlnirilor de lucru cu autoritãþile;
 utilizarea unor metode ºi mijloace din domeniul
marketing-ului în promovarea instituþiei pe
piaþa serviciilor educaþionale.
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Standardul III: organizarea eficientã a activitãþilor la nivel de sistem
Indicatori de performanþã:
 fundamentarea culturii organizaþionale a instituþiei de învãþãmînt pe valorile naþionale,
general-umane ºi pe principii democratice;
 aplicarea consecventã a normelor legislative;
 valorificarea integralã a relaþiilor cu mediul
extern, respectînd autonomia funcþionalã a
resurselor interne ale instituþiei de învãþãmînt;
 existenþa organigramei de funcþionare a instituþiei de învãþãmînt, cu precizarea obiectivelor
fiecãrui domeniu de activitate;
 prezenþa unei echipe administrative cu valori
comune;
 utilizarea diferitelor stiluri de conducere în
funcþie de situaþie;
 delegarea funcþiilor se efectueazã þinînd cont
de nivelul de dezvoltare al subalternilor ºi de
situaþia concretã;
 cunoaºterea ºi respectarea de cãtre angajaþi a
prevederilor stipulate în fiºa de post;
 alcãtuirea ºi respectarea orarului în conformitate cu criteriile psihologice ºi igienice.
Standardul IV: realizarea procesului educaþional
în instituþia de învãþãmînt în conformitate cu Curriculumul Naþional
Indicatori de performanþã:
 stabilirea obiectivelor procesului educaþional
în corespundere cu prevederile Curriculumului
Naþional ºi adaptarea lor la specificul instituþiei
de învãþãmînt;
 desfãºurarea unei activitãþi de reducere a
neºcolarizãrii ºi abandonului ºcolar;
 asigurarea cadrelor didactice cu documentele
curriculare necesare;
 îndrumarea permanentã a personalului didactic în aplicarea ºi dezvoltarea curriculumului.
Standardul V: crearea în instituþia de învãþãmînt
a unui climat de muncã favorabil
Indicatori de performanþã:
 încurajarea formalã ºi informalã a iniþiativelor;
 promovarea ºi stimularea iniþiativelor, apreciate
drept valoroase de un grup de experþi;
 aducerea la cunoºtinþã, în mod individual, a
carenþelor din activitatea unui cadru didactic;
 elaborarea ºi respectarea criteriilor de acordare
a diverselor stimulente;
 sesizarea ºi rezolvarea promptã a conflictelor
pentru a preîntîmpina extinderea acestora;
 redresarea disfuncþionalitãþilor majore în conformitate cu legislaþia în vigoare;
 selectarea persoanelor pentru suplinirea posturilor pe baza calitãþilor profesional-morale ºi
a principiilor lucrului în echipã;
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 luarea deciziilor pro-activ, la nivelul relaþiilor
de interdependenþã, din perspectiva unui
beneficiu pentru toþi;
 aplicarea ºi monitorizarea deciziilor elaborate
ºi adoptate.
Standardul IX: organizarea unui sistem de dezvoltare continuã a personalului
Indicatori de performanþã:
 crearea ºi promovarea unor medii dinamice de
formare continuã, caracterizate prin încredere,
bunãvoinþã, echitate, asumare de riscuri, independenþã ºi colaborare;
 conºtientizarea procesului de formare profesionalã a angajaþilor ºi diversitatea acestora,
pentru a contribui la dezvoltarea fiecãruia prin
variate metode (cursuri de perfecþionare, lecþii
demonstrative, îndrumãri metodice, cercetãri
pedagogice, participãri la proiecte inovatoare
etc.);
 motivarea profesorilor de a reflecta asupra
reuºitei elevilor, asupra activitãþii ºi dezvoltãrii
lor profesionale pentru a extinde cunoºtinþele
ºi abilitãþile pe care le posedã, pentru a îmbunãtãþi propriile performanþe ºi cele ale colegilor.
Standardul X: dezvoltarea profesionalã continuã 
condiþie majorã pentru exercitarea funcþiei de director
Indicatori de performanþã:
 receptivitatea directorului la noile idei ºi soluþii;
 elaborarea ºi implementarea de cãtre director
a unui proiect de dezvoltare managerialã a
propriei personalitãþi;
 autoevaluarea continuã a propriilor performanþe;
 recunoaºterea ºi remedierea greºelilor, prin
învãþarea din propriile erori ºi ale altora.
Cercetãrile în acest domeniu continuã. Este utilã
ºi importantã orice contribuþie ce ar spori valoarea
rezultatelor studiilor în cauzã. Aºteptãm de la cei
interesaþi obiecþii, completãri ºi propuneri.

Menþinem sau dezvoltãm

(opþiunile managementului
educaþional din Republica Moldova)

Vitalie POPA

Astãzi, mai mult ca oricînd, reconceptualizarea ºcolii devine
un imperativ pentru cei implicaþi în procesul educaþional. Aceasta
presupune o evaluare a condiþiilor în care activeazã unitatea
ºcolarã pentru a alege cãi adecvate ce ar face posibilã dezvoltarea
potenþialului elevilor prin antrenarea membrilor comunitãþii
(pãrinþi, administraþie publicã localã, organizaþii ºi instituþii
neguvernamentale, private ºi de stat) în conducerea proceselor
din ºcoalã, dar ºi prin contribuþii la soluþionarea problemelor.
Pornim de la premisa cã, dincolo de cerinþele politicii educaþionale de la noi, dar ºi de grijile ºi impedimentele cotidiene cu care se confruntã, managerii instituþiilor preuniversitare
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 asigurarea condiþiilor igienico-sanitare în
corespundere cu prevederile legislaþiei.
Standardul VI: organizarea în instituþia de învãþãmînt a unui sistem informaþional dinamic
Indicatori de performanþã:
 analizarea nivelului de intrare ºi ieºire al fluxului
informaþional din instituþia de învãþãmînt;
 informarea permanentã despre calitatea procesului educaþional, abordat din perspectiva
teoriei curriculumului;
 utilizarea diverselor surse ºi metode de informare;
 instituirea în unitatea de învãþãmînt a unui circuit
informaþional care oferã o conexiune inversã
permanentã (ºedinþe de informare, anchetãri
ciclice cu scop de diagnosticare etc.).
Standardul VII: evaluarea activitãþilor ºi rezultatelor
Indicatori de performanþã:
 atribuirea procesului de evaluare a unui caracter planificat, global, analitic, activ, stimulativ,
adaptabil ºi permanent;
 determinarea scopului ºi obiectivelor evaluãrii;
 stabilirea ºi ierarhizarea criteriilor de evaluare;
 aplicarea formelor ºi metodelor de evaluare
corespunzãtor scopului ºi criteriilor fixate;
 iniþierea corpului profesoral în problematica
metodologiei evaluãrii;
 verificarea prin diverse modalitãþi a activitãþii
profesionale a personalului didactic, auxiliar ºi
administrativ, în funcþie de specificul ei;
 analizarea, validarea ºi comunicarea rezultatelor obþinute în urma evaluãrii.
Standardul VIII: desfãºurarea unui proces decizional corect
Indicatori de performanþã:
 axarea activitãþii zilnice a directorului pe adoptarea deciziilor importante ºi urgente;
 rezolvarea raþionalã a situaþiilor-problemã conform unui algoritm adecvat, mai puþin intuitiv;
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ar trebui sã-ºi asume aceastã responsabilitate, cãci de
calitatea deciziilor lor, de prezenþa ºi implicarea
acestora în soluþionarea problemelor de zi cu zi
depinde succesul de viitor.
Situaþia existentã în sistemul educaþional din Republica Moldova solicitã, din partea managerilor de la toate
nivelurile, acceptarea unei poziþii pragmatice. Aceasta
reclamã, mai curînd, promovarea schimbãrii, ºi nu o
reacþie pasivã la ceea ce se întîmplã. Nu este vorba despre
necesitatea unei exigenþe de naturã administrativã, care
ar veni din partea organelor superioare, ci de cultivarea
atitudinii conform cãreia schimbarea este un element al
oricãrui efort de dezvoltare. Acceptarea transformãrilor
constituie o parte componentã a culturii manageriale ce
caracterizeazã organizaþiile angajate în luarea deciziilor
la orice nivel al sistemului educaþional.
În discuþiile purtate cu managerii din sistemul
educaþional, în special cu directori ºi directori adjuncþi
ai ºcolilor, dar ºi cu reprezentanþi ai Direcþiilor Judeþene de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport, s-a constatat
urmãtorul fapt: majoritatea responsabililor de luarea
deciziilor sînt preocupaþi, mai curînd, de pãstrarea
situaþiei existente decît de modificarea acesteia în
sensul dezvoltãrii ºi eficientizãrii proceselor manageriale ºi, respectiv, a rezultatelor urmãrite. Sã exemplificãm
aceastã afirmaþie prin rãspunsul la urmãtoarea întrebare:
Existã oare multe instituþii educaþionale în care
managerii sînt capabili sã ia decizii strategice pentru
instituþia reprezentatã fãrã a solicita opinia/aprobarea/consimþãmîntul superiorului imediat?
MENÞINEREA

Atitudinea faþã de schimbare
Schimbarea este perceputã, mai curînd, ca un efort
de modificare a instrumentelor manageriale ºi a
procedurii de utilizare a acestora. Se considerã cã
aplicarea unor noi teorii, modele ºi resurse informaþionale va duce inevitabil la realizarea schimbãrii dorite.
Stilul de conducere
Pentru menþinerea situaþiei existente, cel mai
adecvat stil de conducere este cel autoritar care
presupune o delimitare clarã între nivelurile ierarhice,
superiorii posedînd forþa deciziei, iar subordonaþii 
funcþia exclusivã de executori. Drept consecinþã,
nivelurile ierarhic inferioare nu sînt implicate în procese
de planificare ºi evaluare a activitãþii, nici în luarea
deciziilor de ordin strategic. Acest fapt determinã
nedorinþa de a implementa hotãrîrile superiorilor,
precum ºi disimularea problemelor reale prin tratarea
situaþiei existente ca fiind pozitivã.
Managementul resurselor
Dat fiind orientarea generalã spre menþinerea
situaþiei existente, resursele sînt percepute ca mijloace
statice, repartizate pentru direcþii etichetate a fi singurele posibile. Resursele materiale sînt considerate a fi
primare, iar cele umane  secundare.
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Soluþionarea problemelor
Problemele sînt percepute ca situaþii nedorite,
critice ºi care solicitã intervenþii. Indiferent de
complexitatea problemei, managerul este sigur de
faptul cã existã doar o singurã soluþie corectã
aplicabilã oricãrei situaþii.
Luarea deciziilor
Dacã menþinerea situaþiei la zi constituie preocuparea managerului, el îºi atribuie rolul de gardian ce
vegheazã sã nu intervinã nici o deviere. Pluralitatea
opiniilor este dezaprobatã, de aceea participarea
profesorilor, membrilor comunitãþii, elevilor etc. în
procesul de luare a hotãrîrilor este puþin practicatã (în
special în situaþiile cînd managerul se aflã în impas
decizional, cauzat fie de competenþe reduse, fie de
incapacitatea de a decide independent). Managerul
constituie autoritatea supremã ºi doar el poartã
rãspunderea pentru situaþia existentã. Ceilalþi stakeholder-i * implicaþi nu sînt responsabili ºi, respectiv,
nu sînt motivaþi sã participe la implementarea deciziilor
luate. Dorind sã menþinã starea de lucruri, managerul
apeleazã deseori la mãsuri coercitive.
Planificarea ºi evaluarea activitãþilor
Planificarea este efectuatã de cãtre directorul
instituþiei în conformitate cu exigenþele înaintate de
organele ierarhic superioare, neþinîndu-se cont de
necesitãþile celor implicaþi în actul educaþional.
Deciziile luate printr-o astfel de planificare sînt
implementate în mod autoritar. Evaluarea se efectueazã
în baza unor indicatori ºi criterii necunoscute executanþilor hotãrîrilor, astfel acest proces devine unul
frustrant ºi realizat cu scopul de a sancþiona devierile.
Relaþiile cu stakeholder-ii
Numãrul stakeholder-ilor cu care se întreþin
relaþii constante este limitat în luarea deciziilor cu
referire la instituþia educaþionalã. Acestora li se
atribuie de asemenea roluri diferite, cel mai important
revenindu-le reprezentanþilor organelor ierarhic superioare. Pãrinþii sînt trataþi doar ca persoane ce oferã
resurse, iar elevii nu au dreptul de a veni cu sugestii
privind nevoile lor reale.
Perceperea propriului rol
Managerul preocupat de menþinerea situaþiei
existente se percepe pe sine însuºi în administrarea
proceselor ca autoritate. Deseori, forma pe care o
capãtã o asemenea atitudine este sentimentul de
posesiune. Managerul se considerã stãpîn al
propriului sãu domeniu (instituþia educaþionalã res* stakeholder  termen împrumutat din limba englezã ºi
care, aplicat în contextul unei unitãþi educaþionale, este folosit
pentru desemnarea grupului sau grupurilor de persoane sau
instituþiilor interesate de funcþionarea, rezultatele ºi destinul
unitãþii respective. Spre exemplu, stakeholder-ii principali
ai unei ºcoli ar fi pãrinþii, profesorii, managerii, organele
ierarhic superioare, elevii, organizaþiile neguvernamentale ce
colaboreazã cu ºcoala, administraþia publicã localã.
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Atitudinea faþã de schimbare
Dezvoltarea autenticã presupune modificarea
cadrului general, elaborarea ºi implementarea unei noi
viziuni. Schimbarea astfel conceputã obþine o direcþie
bine determinatã ºi un sens, iar viziunea identificatã
constituie obiectivul spre care se tinde.
Stilul de conducere
Stilul de conducere este prevãzut pentru a susþine
efortul de schimbare în direcþia doritã ºi cel de
motivare a participãrii la acest proces. Managementul
participativ, ce încurajeazã contribuþiile din partea
celor aflaþi la nivelurile ierarhic inferioare, se transformã
într-un instrument eficient de promovare a schimbãrii
prin soluþionarea problemelor curente ºi prin cultivarea
devotamentului pentru eficienþã ºi performanþã.
Managementul resurselor
Resursele sînt considerate ca mijloace necesare
realizãrii unor obiective specifice, bine definite.
Punctul de pornire în managementul resurselor îl
constituie certitudinea cã dezvoltarea resurselor
umane, în termeni de cunoºtinþe ºi abilitãþi, duce
inevitabil la sporirea eficienþei instituþiei de învãþãmînt.
Soluþionarea problemelor
Problemele, fiind percepute ca o discrepanþã dintre
situaþia realã ºi cea doritã, sînt considerate a fi
oportunitãþi pentru dezvoltarea ºi modificarea situaþiei
existente în sensul eficientizãrii acesteia. Problema
constituie un indicator al faptului cã lucrurile evolueazã într-o altã direcþie decît cea preconizatã ºi cã
existã posibilitatea unei reorientãri. Procesul de
soluþionare a problemelor constã în cãutarea unor
variante provizorii viabile pentru o situaþie concretã,
recunoscîndu-se astfel dreptul la greºealã.

Luarea deciziilor
Deoarece managerul nu întruchipeazã opiniile
persoanelor implicate în procesul educaþional, luarea
deciziilor se efectueazã prin participarea tuturor celor
care le vor implementa. Hotãrîrea însãºi este un produs
al discuþiilor în comun, al analizei diferitelor posibilitãþi,
astfel opinia managerului poate fi revãzutã, analizatã,
reformulatã ºi chiar contestatã. Motivaþia participãrii
tuturor stakeholder-ilor este mult mai mare.
Planificarea ºi evaluarea activitãþilor
Planificarea este efectuatã prin antrenarea persoanelor care vor realiza în mod efectiv activitãþile,
deoarece acestea cunosc mai bine necesitãþile, capacitãþile ºi resursele grupului-þintã. Planificarea participativã presupune, de asemenea, elaborarea indicatorilor care face posibilã evaluarea participativã.
Aceasta este perceputã ca oportunitate de dezvoltare
prin identificarea domeniilor prioritare ºi prin elaborarea planurilor de intervenþie.
Relaþiile cu stakeholder-ii
Managerii preocupaþi de dezvoltare manifestã
tendinþa de a identifica toþi stakeholder-ii ºi de a-i
implica, în egalã mãsurã, în procesul de luare a deciziilor
vizînd destinul instituþiilor educaþionale. Aceasta
presupune stabilirea necesitãþilor, intereselor ºi
motivaþiilor fiecãrui grup de stakeholder-i, deoarece
impactul produsului actului didactic este resimþit la
nivelul întregii societãþi.
Perceperea propriului rol
Managerul este preocupat de dezvoltarea instituþiei ºi îºi asumã rolul de facilitator, acceptînd diferite
opinii exprimate de toate pãrþile implicate sau afectate
de actul didactic.
***
Sperãm cã prezentarea celor douã atitudini fundamentale va contribui la conºtientizarea propriului
comportament managerial ºi la analiza consecinþelor
acestuia asupra destinului instituþiei educaþionale.

Oferta educaþionalã
Junior Achievement Moldova 
intenþii ºi realizãri
Adela SCUTARU

În condiþiile în care însãºi sintagma dilemele tranziþiei genereazã
un disconfort psihologic ºi frustrare aproape la scarã naþionalã, oferta
unui program de educaþie economicã ºi antreprenorialã, care îºi
propune sã elucideze tainele economiei de piaþã, sunã din start a
provocare ºi nu neapãrat în sensul cel mai bun al acestui cuvînt. Mai
bine de un deceniu ºcoala ca instituþie abordeazã schimbarea,
frãmîntîndu-se între conservarea unor valenþe consacrate ºi aducerea
în decor a unor experienþe internaþionale viabile. Procesul nu este
absolvit de contradicþii ºi polemici, totuºi tatonãrile insistente se soldeazã, de cele mai multe ori, cu gãsirea unui
punct de echilibru, în cazul în care programele educaþionale, inclusiv cele neguvernamentale, manifestã consecvenþã
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pectivã) ºi se subordoneazã doar instituþiilor ierarhic
superioare. Parþial, aceastã poziþie este justificatã de
responsabilitatea individualã pe care o poartã managerul.

MANAGERIAL

RUBICON MANAGERIAL

ºi tenacitate în implementarea unor strategii coerente
ºi realiste.
Programul Junior Achievement Moldova are un
domeniu circumscris cu precizie în care propagã
cunoºtinþele de economie de piaþã ºi antreprenoriat 
nivelul preuniversitar. Gama de programe JA Internaþional se adreseazã copiilor de la grãdiniþã la liceu.
Considerãm cã ºcoala este instituþia cea mai avizatã
sã promoveze valorile eticii de afaceri, pe care se pune
un accent deosebit în proiectele noastre. Libera
iniþiativã, ca orice sistem în permanentã dezvoltare 
atît în varianta sa evoluatã pe care ne-o ilustreazã
economiile occidentale, cît mai ales în versiunea de
tranziþie din Europa Centralã ºi de Est  conþine ºi
germenii unor fenomene negative, cum ar fi corupþia
sau tentaþia altor acþiuni ilicite, contracararea cãrora
impune un contraargument forte ºi exprimat cu multã
convingere. În pofida dificultãþilor, ºcoala ca instituþie
rãmîne un pilon solid în promovarea valorilor perene.
Junior Achievement Moldova nu pretinde a oferi
profunzime academicã la nivelul facultãþilor de economie, ci mai curînd o înþelegere la nivelul bunului simþ a
legitãþilor ºi fenomenelor dintr-o economie de piaþã,
deºi punem preþ pe temeinicia cunoaºterii. În acest scop,
desfãºurãm anual Olimpiada republicanã la Economie
aplicatã, obiectivul nostru principal fiind cel de a le
pune la dispoziþie adolescenþilor un punct de plecare
mai mult sau mai puþin universal pentru studiile aprofundate ºi explorãrile pe cont propriu de mai tîrziu.
Economia aplicatã a devenit disciplinã obligatorie
atît la profilul real cît ºi la cel uman tocmai datoritã
faptului cã, detaºîndu-se de metodica exclusivã a
prelegerilor, cursul valorificã un spectru amplu de
tehnici ºi laboratoare, care rãspund în mod firesc
dezideratului cardinal al învãþãmîntului curricular 
cultivarea triadei cunoºtinþe/abilitãþi/atitudini. Programul sugereazã unele strategii ºi situaþii de învãþare în
care elevii nici nu au în preajmã manualele sau ghidurile de studii, ci participã la simulãri ºi jocuri
didactice, prin debrifarea cãrora descoperã adevãrul.
Prin urmare, un alt pilon de rezistenþã al programului o reprezintã flexibilitatea ºi libera opþiune a
fiecãrei clase în alegerea modalitãþilor de valorificare
a conþinuturilor recomandate. Uneori aceastã libertate
de alegere deruteazã sau chiar ºocheazã în special la
nivelul cadrelor didactice, care au încã rezerve faþã de
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abordãrile mai pragmatice ºi funcþionale din tradiþia
anglo-saxonã. Elevii agreeazã pivotul practic al
programelor, pe cînd unii profesori renunþã mai greu
la obiºnuinþa de a pune accentul exclusiv pe conþinuturi. Cultivarea deschiderii ºi a abordãrii creative a
situaþiilor de învãþare este unul din scopurile implicite
ale activitãþii noastre în ºcoli.
Considerãm cã viabilitatea ºi afirmarea programului Junior Achievement Moldova mai are ºi alte temeiuri.
Pe lîngã tridimensionalitatea curricularã pe care o afirmã
proiectele noastre atît la nivel liceal cît ºi la cel gimnazial,
scopul nostru depãºeºte cadrul îngust al unei simple
alfabetizãri în domeniul economiei de piaþã. Studierea
liberei iniþiative este întregitã de educaþia antreprenorialã ºi de elementele de edificare a carierei. Prin acest
demers încercãm sã aducem ºi argumentul economic
în favoarea studiilor, care este principala investiþie pe
care o poate face tineretul în asigurarea unui viitor de
succes, sã contribuim la reducerea abandonului ºcolar
ºi sã creãm un climat psihologic pozitiv în mediul
profesorilor ºi elevilor în condiþiile în care realitatea din
jur pare a pune la îndoialã valoarea studiilor de duratã
ºi a potenþialului intelectual.
Sîntem conºtienþi de argumentele statistice care
atestã în baza experienþei internaþionale cã procentajul
oamenilor de afaceri cu predispoziþii native pentru
antreprenoriat este de 7-10% raportat la totalul
populaþiei de pe glob. De aceea, elementele de management al afacerilor incluse în program nu þintesc
cultivarea artificialã ºi forþatã a unor businessmani.
Ceea ce dorim sã le oferim beneficiarilor noºtri este o
înþelegere corectã a liberei iniþiative ºi capacitatea de
a lua atitudini ºi decizii în cunoºtinþã de cauzã în
postura de viitori angajaþi, consumatori, contribuabili
ºi eventuali manageri. Intenþia noastrã este sã facilitãm
cultivarea conºtiinþei de sine a elevilor, astfel ca ei sã
devinã - prin cunoaºtere ºi experienþã - mai siguri pe
priopriile forþe, capabili de a-ºi asuma responsabilitãþi
ºi de a-ºi schimba viaþa în bine.
În sãlile de clasã participante la programul Junior
Achievement Moldova vizitatorii pot vedea un poster
pe care se afirmã cã aici se învaþã economia de piaþã rost ºi succes în viaþã. Schimbarea în bine la nivelul
individului, al ºcolii, al comunitãþii ºi în final ameliorarea situaþiei la scara întregii þãri este misiunea
organizaþiei JA Moldova.

OFERTA EDUCAÞIONALÃ JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA  INTENÞII ªI REALIZÃRI

Niciodatã lucrurile mari nu sînt
realizate fãrã dificultãþi mari.

Voltaire

Masa rotundã:

Standardele în cadrul finalitãþilor educaþionale

Au participat: Nadia Cristea, revista Didactica Pro...; Sergiu Baciu, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei; Vladimir Guþu,
Universitatea de Stat din Moldova; Serghei Lîsenco, ªcoala de culturã generalã, Criuleni; Ion Mãrgineanu, Universitatea
Liberã Internaþionalã din Moldova; Elena Muraru, Universitatea de Stat din Moldova; Gabriel Palade, Colegiul financiarbancar; Vlad Pâslaru, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, Aurelia Raileanu, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei; Lia Sclifos,
Liceul Ion Creangã, Chiºinãu; Lilia Stîrcea, CE PRO DIDACTICA.

N. Cristea: Aº propune drept moto pentru discuþia de astãzi cuvintele lui Nicolae Titulescu: Idealul
este în sine o realitate în devenire care, sper, sã poatã
întregi opiniile privitoare la finalitãþile educaþionale.
Ca orice acþiune socialã, educaþia prevede împlinirea unui scop, a unui proiect de transformare umanã.
Finalitãþile educaþiei includ, sub aspect practic ºi
teoretic, dezvoltarea armonioasã a personalitãþii. Tot
aici vom menþiona ºi rolul standardelor ce stabilesc
criteriile minime obligatorii pentru diverse niveluri ale
învãþãmîntului. Þinem mult la pãrerile Dvs. care, cu
siguranþã, ne vor ajuta sã punem niºte accente, sã
conturãm realizãrile, dar ºi problemele legate de
subiectul în discuþie.
Am invitat la aceastã masã rotundã atît teoreticieni,
persoane care elaboreazã ºi propun finalitãþi, cît ºi
practicieni  cei ce le aplicã în munca loc de fiecare zi.
Vl. Guþu: Aº propune sã nu facem o astfel de
delimitare, deoarece nu existã teoreticieni sau practicieni puri.
E. Muraru: Atunci cînd ne referim la standardele
educaþionale, dat fiind situaþia creatã în Republica
Moldova, cred cã fiecare dintre aceste categorii de
specialiºti îºi are misiunea sa. De ce? În primul rînd,
este nevoie de o elaborare a reperelor teoretice. Ce
înseamnã standarde sau ce poate fi standardizat? Care
sînt limitele libertãþii academice? Care ar fi corelaþia

standard-finalitate? Cum înþeleg standardele educaþionale funcþionarii de la Minister? Ministerul cere de
la instituþiile de învãþãmînt superior standardul profesional al specialitãþii. Am încercat sã obþinem de la
decanate caracteristica de titlu a specialitãþii, dar
reprezentanþii acestora ne-au solicitat, la rîndul lor,
anumite repere pentru a clarifica ce se standardizeazã
de fapt. Pe timpuri exista aºa-zisa caracteristicã de
calificare a specialistului. S-au fãcut tentative de a o
traduce. Aceasta însã nu semnificã cã am ajuns la un
concept bine închegat, cã ºtim ce înseamnã un standard educaþional în învãþãmîntul superior.
G.Palade: Despre standardele educaþionale s-a
vorbit nu o singurã datã, chiar ºi atunci cînd a apãrut
problema acreditãrii instituþiilor de învãþãmînt. Sã vã
aduc un exemplu concret. Pentru colegiul pe care-l
conduc ºi care a fost supus printre primele unitãþi
educaþionale procedurii de acreditare, lipsa standardelor a creat chiar o anumitã confuzie. Dar a venit comisia
cu niºte criterii de verificare a instituþiilor de învãþãmînt
superior universitar, stipulate în binecunoscutul Plancadru. Pentru colegii acesta nu era încã nici elaborat
ºi nici aprobat. A fost necesar sã mã prezint cu
anumite sugestii la Comisia Naþionalã pentru Evaluare
Academicã ºi Acreditare ºi abia dupã aceea au fost
efectuate anumite modificãri. Din acest punct de
vedere mi se pare foarte utilã propunerea de a defini
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clar conceptul de standard educaþional, deoarece nu
existã întrunire metodicã la care sã nu se vorbeascã,
cel puþin tangenþial, despre acesta. Nimeni nu ºtie
exact ce înseamnã termenul în cauzã, fiecare îl înþelege
în felul sãu: plan-cadru, caracteristicã de titlu etc. Sar putea sã ni se reproºeze cã, în linii generale, ºtim ce
avem de fãcut. Posibil cã ºtim, dar lucrurile ar trebui
clarificate pentru fiecare verigã a învãþãmîntului.
Problema pusã în dezbatere este una complexã.
Teoreticienii ar trebui sã-ºi spunã cuvîntul prioritar,
deoarece simplii profesori care se ocupã doar tangenþial de cercetare, nu se pot pronunþa la capitolul
standarde. Este necesar de a se propune opiniei
pedagogice, tuturor celor interesaþi de dezvoltarea
învãþãmîntului, un proiect de concepþie asupra standardelor educaþionale, pas ce nu trebuie sã întîrzie,
cãci ºi aºa am tãrãgãnat prea mult...
A. Raileanu: Ar fi oportun pentru început sã
stabilim locul standardelor în sistemul finalitãþilor
educaþionale. Eu aº pune altfel problema: avem oare
nevoie de standarde? Poate o datã cu concretizarea
acestui aspect vom înþelege mai bine ce sînt standardele. Cei care au propus acreditarea, au venit cu niºte
exigenþe pe care le considerã drept standarde.
E. Muraru: Dupã pãrerea mea, anumite cerinþe
educaþionale generale pentru învãþãmîntul universitar
sînt necesare, cel puþin din trei considerente:
 existã mobilitatea academicã a studenþilor;
 existã sistemul de credite transferabile care nu
va funcþiona în actualele condiþii;
 existã procesul de acreditare prin care trebuie
sã trecem neapãrat. Avem nevoie de el ºi
pentru a face ordine în învãþãmîntul superior.
Eu pledez în favoarea standardelor. Dacã vreþi, le
putem numi altfel  cerinþe unice, valabile pentru toþi.
Vl. Guþu: În ultimii 5-6 ani, majoritatea þãrilor,
inclusiv cele cu un sistem al învãþãmîntului descentralizat, sînt în proces de introducere a standardelor.
Nu este cazul sã avem rezerve faþã de implementarea
lor. Apare întrebarea: de ce nu sîntem în stare sã le
elaborãm ºi noi? Nu este vorba cã nu se doreºte acest
lucru, problema este strîns legatã de conceptul curricular, de înþelegerea acestuia.
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Mai avem multe de studiat ºi de realizat în domeniul dat. ªi dacã nu ºtim care sînt obiectivele, nu putem
elabora nici standardele. În cazul cînd nu existã un
document care sã se numeascã standard, la nivel de
politicã educaþionalã, atunci acest rol îl îndeplinesc
programele de studiu, adicã calitatea învãþãmîntului
este evaluatã în conformitate cu acestea  modalitate
practicatã în multe þãri.
Situaþia de la noi nu este atît de gravã. Spre
exemplu, la Universitatea Agrarã din Moldova, de un
an se implementeazã programul TACIS la care am
contribuit ºi eu prin elaborarea unor standarde,
concepte etc. Am fost plãcut surprinºi de faptul cã
englezii au dorit sã editeze standardele date pentru a
le aplica în învãþãmîntul agrar din Anglia. Reprezentanþii Universitãþii Agrare însã nu sînt încîntaþi de
acestea, dar le-au acceptat, în special dupã ce am primit
ºi un aviz pozitiv din partea experþilor strãini. Acest
experiment poate fi extins ºi la alte universitãþi.
S. Baciu: Elaborînd unele standarde profesionale
ºi educaþionale în cadrul Institutului de ªtiinþe ale
Educaþiei, am ajuns la concluzia cã avem nevoie de
ele ºi cã acestea nu se referã la un proces, ci la un
produs (fie cã e vorba despre un obiect material sau
despre educarea unui specialist). În baza acestor
standarde pot fi create niºte criterii de evaluare.
Consider cã standardele educaþionale ar trebui
elaborate în urma studierii pieþei de muncã, a cerinþelor
sociale, deci sã se efectueze o cercetare în perspectivã
ºi doar reieºind din aceste norme sã fie conceput
curriculumul.
Vl. Guþu: Ideal ar fi sã fie anume aºa, dar în situaþia
creatã am fost nevoiþi sã pornim de la curriculum. De
ce totuºi universitãþile au probleme cu standardele
profesionale ºi educaþionale? Pentru cã nu sînt introduse principiile curriculare ºi pentru învãþãmîntul
superior. În cel preuniversitar situaþia deja s-a conturat deoarece, teoretic, dispunem de standarde: aceastã funcþie este îndeplinitã de Curriculumulul de bazã.
Deºi astãzi putem avea ºi unele rezerve faþã de curriculum, acum 6-7 ani acesta a constituit un mare pas
înainte.
A. Raileanu: Dacã simplificãm lucrurile, avem o
singurã finalitate dictatã de societate, care ne impune
anumite valori ce urmeazã a fi neapãrat cultivate.
Proiectãm un ideal care va fi consfinþit în documente
ºi stabilim mecanismele de realizare a acestuia, deci
se concretizeazã direcþiile principale. Dacã le conºtientizãm cu toþii, atunci vom reuºi. Realitatea însã aratã
cã noi nu le înþegem pe deplin. Avem obiective majore,
deci fiecare activitate ar trebui sã-ºi atingã þinta. Nu
este un lucru uºor de realizat. Din aceste considerente,
existã multiple obiective mai restrînse din care decurg
obiectivele specifice. Mã întreb: dacã sînt stabilite
atîtea obiective, mai avem nevoie ºi de standarde?
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Vl. Guþu: Tradiþional, vedem finalitatea doar la
disciplina concretã. Putem oare crea în instituþie un
anturaj educaþional benefic fãrã o cunoaºtere ºi conºtientizare a idealului? Dacã-i întrebãm pe profesorii
universitari din alte þãri care sînt finalitãþile educaþionale, ei rãspund imediat, fãrã sã ezite. Dacã-i întrebãm
care sînt cerinþele, finalitãþile la o disciplinã anume, ei
rãspund cã acest lucru este menþionat în curriculum.
Profesorul creeazã ºtiind care este finalitatea, iar la noi
situaþia e tocmai inversã.
Vl. Pâslaru: Privitor la structura finalitãþilor, consider cã este cazul sã începem discuþia de la idealul
educaþional, pe care-l putem numi ºi naþional. Fiecare
naþiune, fiecare þarã are un ideal ºi elaboreazã continuu
un ideal educaþional. Cineva spunea cã acesta reprezintã o proiecþie a viitorului asupra prezentului. Idealul
educaþional al unui popor este, de fapt, înþelegerea
pe care o are acesta despre felul cum urmeazã a fi
educaþi copiii, tinerii acestei naþiuni. Cum ne imaginãm
noi cã ar trebui sã fie instruiþi copiii? Cum trebuie sã
fie formaþi studenþii? Or, aceasta þine de doctrina
politicã a educaþiei. Statul nostru deocamdatã nu a
emis un document în acest sens. Experþii internaþionali
afirmã cã, în ceea ce priveºte reforma învãþãmîntului,
în special evaluarea ºi implementarea curriculumului,
Moldova se aflã pe primul loc printre þãrile ex-sovietice.
Dar acest lucru a fost posibil nu datoritã unei politici
educaþionale înþelepte, ci prin sacrificiul intelectualitãþii pedagogice.
Avem un ideal educaþional ºi intelectualitatea
pedagogicã, mai ales cea angajatã nemijlocit în
elaborarea documentelor învãþãmîntului, are o anumitã poziþie privitor la cum ar trebui sã fie educaþia la
noi în þarã. ªi, de fapt, o ºi realizeazã. În învãþãmîntul
preuniversitar, dupã cum afirmã specialiºtii strãini în
domeniul reformei (Roegiers), s-au înfãptuit deja multe
schimbãri. Dacã se implementeazã curriculumul, dacã
se elaboreazã ºi se folosesc noi manuale, dacã formarea cadrelor didactice este prevãzutã în aºa mod ca
acestea sã poatã lucra cu curriculumul ºi sã realizeze
evaluarea în conformitate cu noul concept, atunci
reforma s-a produs.
Din pãcate, aceste acþiuni nu s-au efectuat ºi la
nivel universitar, în special, în învãþãmîntul pedagogic.
Am participat la un proiect, încercînd sã formulãm
niºte repere pentru un curriculum psihopedagogic
universitar. Am indicat douã aspecte pe care urmeazã
sã se întemeieze învãþãmîntul psihopedagogic preuniversitar. În primul rînd, metaeducaþia (idealul societãþii despre educaþie) ºi valorile pe care se sprijinã
educaþia, inclusiv cele de formare a cadrelor didactice
la facultate ºi, în al doilea rînd, psihopedagogia,
constituitã ºi ea din mai multe componente.
Educaþia este un fenomen foarte complex, adicã
angajeazã, practic, toþi factorii vieþii. Este necesar sã

conºtientizãm în continuare cã ceea ce facem este bine
ºi sã sensibilizãm societatea.
G.Palade: Un sistem de învãþãmînt eficient înseamnã ºi o societate prosperã. Dacã afirmãm cã îl
avem, atunci de ce societatea noastrã degradeazã?
Semnificã aceasta cã aportul învãþãmîntului este mic,
cã deocamdatã nu am atins finalitãþile spre care tindem
ºi cã avem încã mult pînã acolo, chiar dacã procesul a
demarat.
Vl. Pâslaru: În general, totul trebuie evaluat dupã
produsul acestui sistem. Dacã îi evaluãm pe elevii noºtri
care au susþinut BAC-ul, pe cei dupã cl. a IX-a, absolvenþii universitãþilor ºi colegiilor ºi îi comparãm cu alþii,
cîþi dintre ei rãspund cel puþin la douã rigori: profesionalismul ºi capacitatea de inserþie, de adaptare?
Majoritatea. Dacã e aºa, atunci, spre deosebire de ceea
ce am avut înainte, învãþãmîntul nostru e modern.
Vl.Guþu: Sub egida Consiliului Europei a fost
efectuatã o cercetare privind tineretul din fostele
republici ºi þãri socialiste, care cuprinde un capitol
despre moldoveni. Învãþãmîntul nostru de astãzi
formeazã specialiºti bine pregãtiþi ºi de înaltã competenþã care se adapteazã ºi se integreazã foarte bine în
sistemele stabile, dar nu ºi în cele nestabile. De aici
reiese cã ar fi oportun sã schimbãm ceva în formarea
profesionalã.
Anterior tinerii specialiºti erau repartizaþi la locurile
lor de muncã unde continuau sã-ºi ridice nivelul de
profesionalism. Situaþia însã s-a schimbat. Proprietarul
are nevoie de specialist astãzi ºi nu peste doi ani,
deoarece îºi doreºte profit. Din aceste considerente
instituþiile de învãþãmînt trebuie sã pregãteascã cadre
de cea mai înaltã calificare.
Aº mai avea o completare: reforma învãþãmîntului
trebuie înþeleasã ca un proces continuu. Am realizat
o treaptã în condiþii critice. Am fãcut mai mult decît
s-ar fi putut, fapt confirmat ºi de experþii strãini. Acum,
în aºa-zisa reformã permanentã, ar fi indicat sã acordãm
mai multã atenþie calitãþii. Inovaþia ºi tradiþia trebuie
sã meargã pe aceeaºi cale, astfel nu vom neglija nici
experienþa pozitivã din trecut.
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S. Lîsenco: Am auzit aici multe idei, dar am reþinut-o, în special, pe cea expusã de dl Baciu despre
produs. Dacã executãm un produs, atunci acesta este
fãcut pentru cineva. Reiese cã atît producãtorul cît ºi
consumatorul urmeazã sã stabileascã anumite standarde. Apare întrebarea: care standarde sînt mai
presus  cele ale consumatorului sau cele ale producãtorului?
S. Baciu: Ale consumatorului, evident. ªi tocmai
din aceste considerente este necesar sã studiem piaþa.
Vl. Guþu: Astãzi produsul trebuie abordat din
douã perspective: produsul propriu-zis ºi produsul
ca proces. În opinia mea, important este procesul, calea
spre produs.
Vl. Pâslaru: Aº vrea sã fac o precizare vizavi de
produs: dacã ne vom conduce strict de piaþã, evaluînd
produsul învãþãmîntului prin cerinþele acesteia, vom
porni pe o cale greºitã, fiindcã învãþãmîntul formeazã
oameni, formeazã profesioniºti. Or, aceastã formare
trebuie sã anticipeze ziua de azi, ceea ce înseamnã cã,
de regulã, puþine persoane sînt capabile sã evalueze
corect produsul. Dacã vom încerca sã efectuãm un
sondaj, îmi este teamã cã va prevala o apreciere
incompetentã a realitãþii sau se vor trasa niºte obiective imposibil de a fi obþinute prin învãþãmînt. Învãþãmîntul trebuie sã anticipeze ºi societatea, ºi opinia
publicã.
E. Muraru: În literatura de specialitate, atunci cînd
se discutã despre standarde, se au în vedere cîteva tipuri:
 standarde de intrare;
 standarde de formare;
 standarde de ieºire.
Ar fi oportun ca toate acestea, raportate la treptele
de învãþãmînt, sã fie corelate. Se reformeazã, cu
succes, de exemplu, învãþãmîntul preuniversitar, dar
atunci cînd elevul se prezintã la noi pentru examinare,
i se impun rigorile standardului de intrare pentru
învãþãmîntul universitar ºi acesta nu se încadreazã.
S. Baciu: Standardul de ieºire din liceu trebuie sã
echivaleze cu cel de intrare la universitate. Acestea
însã deocamdatã nu sînt elaborate. Am conlucrat cu
mulþi profesori din colegii, instituþii care presupun o
simbiozã foarte interesantã dintre învãþãmîntul universitar ºi cel preuniversitar. Întrebîndu-i: Care este
produsul final al activitãþii Dvs.? Care sînt competenþele pentru un specialist pe care-l produceþi?, am
constatat cã aceºtia nu cunosc finalitatea; fiecare îºi
predã ora ºi atît.
Vl.Guþu: Vreau sã demonstrez, prin exemplul ce
urmeazã, cum ºi-a elaborat standardele educaþionale
o þarã dezvoltatã. Au fost întruniþi 500 dintre cei mai
buni specialiºti în domeniu, care au fost rugaþi sã
noteze cîte 20 de competenþe necesare meseriei. Un
grup a analizat rãspunsurile, le-a sistematizat, apoi le-a
publicat, declarîndu-le standarde. Desigur, pe parcurs
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ele se completeazã, se revizuiesc, dar acesta a fost
principiul de elaborare. Occidentalii, în acest sens, au
urmãtoarea viziune: standardul trebuie sã fie flexibil,
dinamic ºi stabil pentru o anumitã perioadã de timp.
L. Sclifos: Discutãm foarte mult despre finalitãþi.
Vom putea însã asigura funcþionalitatea lor sau a
standardelor?
I.Mãrgineanu: Pentru conturarea finalitãþilor e
nevoie sã conºtientizãm idealul educaþional. Consider
cã ar trebui revizuitã ponderea ºcolii ºi a familiei în
acest proces. Pledãm pentru schimbarea accentului
pe educaþia în familie, pentru o revenire la valorile
autentice ale acesteia.
S. Lîsenco: În urma acestui dialog, personal am
ajuns la concluzia cã avem nevoie de standarde ºi cã
ele ar trebui sã corespundã intereselor societãþii. Au
rãmas însã cîteva întrebãri neelucidate: cine le va
elabora ºi cum? Au fost expuse diverse opinii în acest
sens: sã se preia experienþa altor state, sã fie antrenaþi
specialiºti care le vor concepe în comun etc. Întradevãr este ceva plauzibil, întrucît avem specialiºti
foarte bine pregãtiþi care percep prin standarde acea
informaþie pe care o posedã ºi pe care ar dori, în mod
automat, s-o transmitã ºi generaþiei în creºtere. Dar
realitatea ne-a demonstrat de nenumãrate ori, cã multe
conþinuturi sînt învechite ºi nu folosesc la nimic. Din
aceste considerente, mã întreb dacã nu ar exista un
anumit risc, acordîndu-le posibilitatea specialiºtilor sã
elaboreze aceste standarde. Însã, din alt punct de
vedere, îmi dau bine seama cã nu putem renunþa la
experienþa ºi la cunoºtinþele acestora. De aceea, sînt
de pãrerea cã unilateralitatea specialiºtilor trebuie compensatã, într-un fel sau altul, prin invitarea unor experþi
din alte domenii de activitate pentru a avea o imagine
de ansamblu.
N. Cristea: Desigur, n-am reuºit sã abordãm în
cadrul acestei mese rotunde toate aspectele ce þin de
finalitãþile educaþionale. Dar putem afirma cu certitudine cã lipsa de ideal educaþional ar echivala cu lipsa
de progres, ar însemna plafonare ºi stagnare. Prezenþa
acestuia însã îi oferã omului optimism, dinamism ºi
încredere în propriile forþe. Sîntem în stare sã educãm
o personalitate creativã, integrã, capabilã sã se adapteze uºor la schimbãrile din societatea noastrã.
Þinem sã vã mulþumim tuturor pentru participare
activã, pentru faptul cã ne-aþi ajutat sã aducem luminã
într-un subiect atît de complex.
Consemnare: Dan Bogdea, Victor Koroli
16 noiembrie 2001, CE PRO DIDACTICA
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În þãrile dezvoltate instruirea asistatã de calculator se aplicã mai bine de 40 de ani. Actualmente existã
o gamã variatã de programe computerizate care asigurã
un proces de predare-învãþare-evaluare de calitate,
fãrã implicarea nemijlocitã a cadrului didactic. Chiar
ºi în instituþiile educaþionale unde se practicã învãþãmîntul tradiþional (asistatã de profesor), programele
computerizate de instruire au o largã rãspîndire, fie
prin utilizarea lor de elevi ºi studenþi în afara orelor de
studii pentru autoinstruire, fie în cadrul lecþiilor pentru
evaluarea cunoºtinþelor sau la efectuarea lucrãrilor de
laborator.
În ultimul timp în mai multe þãri au fost înfiinþate
instituþii de învãþãmînt la distanþã, în care se aplicã în
exclusivitate o instruire asistatã de calculator.
Din an în an procesul de implementare a acestei
metode didactice se intensificã ºi se diversificã. Astfel,
statului i se deschide o nouã perspectivã de a rezolva
problema asigurãrii societãþii cu cadre bine pregãtite;
profesorii au prilejul de a ridica eficienþa instruirii; cei
educaþi beneficiazã de ocazia de a acumula un volum
mai mare de cunoºtinþe cu cheltuieli minime de forþe
intelectuale ºi timp.
Pentru a aplica instruirea asistatã de calculator, sînt
necesare urmãtoarele condiþii:
1) Populaþia ºi instituþiile de învãþãmînt sã fie
asigurate cu tehnicã de calcul ºi programe
educaþionale computerizate.
2) Sã fie instituit un cadru organizatoric corespunzãtor.
3) Sã existe un cadru motivaþional.
Începînd cu anul 1998, ºcolile de culturã generalã,
gimnaziile, liceele, colegiile, institutele ºi universitãþile
care þineau de Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei au fost
dotate cu cîte un set de 10 computere moderne de tipul
Hewlett Packard. Dar multe instituþii de învãþãmînt din
republicã ºi-au procurat tehnicã de calcul cu forþe
proprii.
Situaþia lasã de dorit la capitolul asigurãrii cu soft
educaþional naþional. În anul 1998 au fost distribuite
ºi cîteva programe computerizate la fizicã, limba

englezã, biologie ºi geometrie. Acestea cuprindeau
doar unele compartimente ale disciplinelor enumerate ºi nu puteau realiza un proces instructiv-educativ
integru. Doar programele din Complexul Chimia
includeau în totalitate obiectul studiat, ele însã au
pãtruns în instituþiile de învãþãmînt din republicã în
mod sporadic.
Piaþa softului educaþional din republicã dispune
ºi de programe computerizate de instruire în englezã,
francezã etc., utilizarea lor în procesul de învãþare este
însã dificilã din cauza slabei cunoaºteri de cãtre copii
a limbilor strãine, pe de o parte, ºi necorespunderii
conþinutului acestora Curriculumului Naþional, pe de
altã parte.
Dacã ne referim la cadrul organizaþional privind
implementarea instruirii asistate de calculator, putem
constata cã acesta practic lipseºte. Ministerul Învãþãmîntului, dotînd ºcolile cu tehnicã de calcul, ºi-a
considerat misiunea împlinitã, uitînd de asigurarea lor
cu soft educaþional (nu vom lua în consideraþie
alocaþiile insuficiente ale statului pentru elaborarea
softului educaþional naþional care, spre exemplu, în
anul 2001, au constituit 6000 de lei, la destinaþie
ajungînd doar 3000 de lei).
Cît priveºte cadrul motivaþional, situaþia este
foarte confuzã. Aparent, procesul educaþional din
republicã nu are nevoie de instruirea computerizatã.
Nici instruirea computerizatã, în forma existentã la zi,
nu poate fi încadratã în acest proces. Sã explicãm acest
aspect.
În republicã se practicã un învãþãmînt preponderent informativ, bazat pe acumulare de cunoºtinþe,
unde în prim plan se aflã lecþia ºi prelegerea. În rol de
comunicator de informaþie calculatorul electronic este
net inferior profesorului. La examene, elevilor ºi
studenþilor li se solicitã doar sã reproducã cele
asimilate, din care cauzã aceºtia nu sînt interesaþi de
utilizarea individualã a programelor computerizate de
instruire orientate, în mare, spre formarea cunoºtinþelor aplicative.
Cu totul alta ar fi situaþia dacã învãþãmîntul din
republicã ar purta un caracter formativ (ca în Occident), în cadrul cãruia profesorul apare în calitate de
formator al cunoºtinþelor. Prelegerile sînt mai puþin
importante, prioritatea revenindu-le diverselor ore
practice (work shop-uri, dispute, seminarii etc.), unde
elevii ºi studenþii obþin cunoºtinþe aplicative pe baza
informaþiei acumulate de sine stãtãtor sau la lecþii. Cele
mai eficiente activitãþi didactice sînt acelea care se
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desfãºoarã în grupuri mici sau individual. Într-un
proces instructiv-educativ de acest tip calculatorul
se încadreazã de minune. Profesorului nu-i este teamã
cã va fi substituit de maºina electronicã, din contra,
el poate crea programe educaþionale computerizate
care sã exercite o activitate didacticã. Astfel, cadrul
didactic devine mai mult un manager al formãrii
cunoºtinþelor la elevi ºi studenþi.
Este regretabil faptul cã aplicãm un model de
instruire informativ care s-a compromis. Mai mult ca
atît, îl dezvoltãm în continuare, complicînd programele
educaþionale ºi conþinuturile studiate, reducînd
numãrul orelor practice ºi mãrindu-l pe cel al prelegerilor. Este greu de enumerat disciplinele, a cãror
studiere se bazeazã doar pe prelegeri. Ca rezultat al
unei astfel de politici educaþionale, elevii ºi studenþii
noºtri reproduc cu greu conþinuturile studiate, posedã
cunoºtinþe aplicative ce lasã de dorit. În plus, ele sînt
învechite din cauza rãmînerii noastre în urmã faþã de
þãrile dezvoltate în planul cercetãrilor ºtiinþifice ºi
tehnologice.
Cu astfel de cunoºtinþe este foarte dificil sã activezi
în noile condiþii economice unde sînt necesare cunoºtinþe din cele mai avansate în toate domeniile ºtiinþei.
Dupã cum vedem, s-a format un cerc vicios:
a) elevii ºi studenþii noºtri nu sînt motivaþi pentru
a învãþa, deoarece cunoºtinþele acumulate nu
le garanteazã un loc de muncã ºi un nivel de
trai mai bun;
b) salariile mici ºi atitudinea necorespunzãtoare a
statului ºi a societãþii faþã de profesori nu-i
motiveazã sã-ºi exercite conºtiincios atribuþiile;
c) statul nu poate aloca mai mulþi bani pentru
învãþãmînt, reieºind din starea economiei
naþionale.
Depãºirea crizei economice în care se aflã Republica Moldova poate fi realizatã doar concomitent cu
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modernizarea sistemului instructiv-educativ, prin
trecerea la un învãþãmînt formativ la toate nivelurile,
prin asigurarea unui cadru motivaþional adecvat la
elevi ºi studenþi. Doar în asemenea condiþii tehnica
de calcul procuratã în scopuri educaþionale va fi
utilizatã cu adevãrat eficient.
Practica de elaborare ºi utilizare a programelor
computerizate de instruire, acumulatã pe parcursul
celor 20 de ani de activitate a Laboratorului Sisteme
de instruire asistate de calculator al Universitãþii de
Stat din Moldova a fost expusã în lucrarea metodicã
Instruirea computerizatã. Am creat, de asemenea, un
CD educaþional ce conþine peste 100 de programe
computerizate de instruire, care vor ajunge în curînd
în instituþiile de învãþãmînt din republicã. Credem cã
aceste materiale didactice vor fi utile, în primul rînd,
profesorilor entuziaºti care, indiferent de condiþiile
sociale ºi economice, au muncit ºi continuã sã munceascã cu abnegaþie la formarea unor generaþii culte
ºi bine instruite. Ei vor fi printre primii pedagogi ce
vor încerca sã implementeze aceste inovaþii, vor
elabora propriile programe computerizate de instruire
ºi vor dezvolta în continuare aceastã metodã didacticã
promiþãtoare.
Contãm mult pe elevii ºi studenþii care, prin nestãvilita lor sete de cunoaºtere ºi prin magia pe care o
exercitã asupra lor calculatorul electronic, vor utiliza
programele computerizate din acest CD. Unii dintre ei
vor fi atraºi de jocurile didactice (peste 20 de jocuri
computerizate la matematicã, fizicã, chimie, biologie,
geografie, limba românã, limbile moderne, istorie)
pentru a-ºi forma abilitãþi la nivel aplicativ; alþii  de
programele prin intermediul cãrora vor învãþa sã
rezolve probleme ºi exerciþii, sã scrie ecuaþii ale reacþiilor chimice ºi sã-ºi formeze deprinderi ºi aptitudini
de a opera cu informaþia acumulatã anterior. Vor fi ºi
elevi, care vor dori sã creeze ei înºiºi. Pentru aceºtea
deocamdatã a fost realizat un singur program (primul,
dar nu ºi ultimul)  un Constructor la Electrofizicã, cu
ajutorul cãruia pot fi alcãtuite diferite circuite electrice.
CD-ul conþine, de asemenea, douã programe computerizate de evaluare a cunoºtinþelor pentru studenþii
Facultãþii de Chimie a USM. Metodologia de evaluare
prezentatã poate servi drept model la realizarea unor
programe similare ºi pentru alte discipline. Aplicarea
lor în procesul de instruire, în locul lucrãrilor de control, i-ar scuti pe profesori de un lucru de rutinã 
verificarea ºi notarea acestora. Vã asigurãm cã în
ipostaza datã calculatorul electronic va realiza sarcinile
educaþionale nu mai rãu decît profesorul.
Pentru ca aceastã metodã didacticã sã se înscrie
firesc în procesul instructiv-educativ din republicã,
este necesarã introducerea în masã a instruirii computerizate, fapt ce poate fi realizat doar dupã implementarea unui învãþãmînt formativ.

INSTRUIREA COMPUTERIZATÃ ªI PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN REPUBLICÃ
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punctele de referinþã pentru întrebarea Cum trebuie
sã trãieºti în ziua de astãzi?. Pedagogia îºi pierde
coordonatele din vechiul sistem de referinþe ºi, o datã
cu aceasta, îºi pierde conþinutul. La ordinea de zi
apare întrebarea Cum ar trebui noi, cetãþenii sec.
XXI, sã-i învãþãm pe copiii noºtri? Dacã noi, Adulþii,
nu ºtim ce vrem ºi cum trebuie sã trãim, poate nu ºtim
nici ce urmeazã sã-i învãþãm pe Copii? Evident,
rãspunsuri adecvate acestei provocãri nu sînt uºor
de formulat.
Actualmente, în ºcoala tradiþionalã cunoºtinþele se
evalueazã prin teste, examene. Capacitatea de a aplica
diferite formule ºi reguli vine în detrimentul celei de a
identifica problema ºi a o rezolva pro-activ, propunînd
alternative ºi soluþii nestandard. Cunoºtinþele, în general, sînt concepute ca sumã a tot ce a acumulat
omenirea pînã în prezent ºi nu conteazã dacã ele nu
pot fi asimilate de copil sau dacã majoritatea lor nu vor
fi solicitate în practica cotidianã. Nu este luat în
considerare nici argumentul cã volumul informaþiei
creºte vertiginos ºi cã în urmãtorii 15 ani se va dubla,
iar o bunã parte din cunoºtinþele de astãzi nu vor mai fi
valabile. Important este ca elevul nostru sã cunoascã, nu este clar însã de ce se fac asemenea eforturi?
În Curriculumul Naþional, alãturi de cunoºtinþele ce
urmeazã a fi asimilate de elev, un loc aparte îi revine capacitãþii acestuia de a învãþa sã înveþe, care cuprinde douã
componente: acþiuni reflexive ºi acþiuni de cercetare.
Acþiunile reflexive vin sã identifice problemele
pentru a cãror soluþionare nu avem cunoºtinþele,
abilitãþile necesare ºi rãspund la întrebarea Ce sã
învãþãm?. Graþie acestor acþiuni devine sesizabil
nivelul incompetenþelor personale. Problema Ce sã
învãþãm? evocã construcþia cunoaºterii individuale
ºi constituie temelia structurãrii personalitãþii.
Acþiunile de cercetare sînt indicate pentru achiziþionarea cunoºtinþelor, abilitãþilor ºi rãspund la
întrebarea Cum ar trebui sã învãþãm?. Procesarea,
transformarea informaþiei în cunoºtinþe  teorii,
noþiuni, principii, abilitãþi intelectuale  cuprinde o
parte însemnatã din efortul elevilor.
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Problemele educaþiei constituie una dintre preocupãrile societãþii noastre.
Pedagogia poate rãspunde la întrebarea în ce mod
poate fi pãstrat, transformat ºi transmis nivelul atins
al cunoºtinþelor  moment ce provoacã o serie de
divergenþe ºi suspiciuni. De exemplu, cînd încercãm
sã comunicãm anumite cunoºtinþe sau reprezentãri,
ne dãm bine seama cã aceasta constituie o sarcinã
dificilã din punctul de vedere al asimilãrii. Este necesar
sã depunem mari eforturi de ordin epistemologic, sã
acordãm cunoºtinþelor forme ºi structuri inedite, încît
ele, prin intermediul noilor conþinuturi, sã fie acceptate,
asimilate ºi comunicate generaþiilor viitoare. De aceea, pedagogia serveºte drept mecanism de dezvoltare
atît a cunoºtinþelor propriu-zise cît ºi a reprezentãrilor
omului despre lumea înconjurãtoare. Nu în zadar
Comenius susþinea cã, de fapt, copiii le impun pãrinþilor
anumite reguli ºi norme. Rareori ne gîndim la lucrurile
pe care le înfãptuim ºi nu încercãm sã rãspundem la
întrebarea de ce trãim în aºa mod ºi nu altfel. Însã
atunci cînd venim în contact cu elevii, dorind sã reuºim
a le transmite ceea ce ne-am propus, sîntem obligaþi
sã meditãm: de ce acþionãm aºa ºi nu altfel? Astfel se
solicitã elaborarea principiilor ºi normelor.
Sã reflectãm puþin asupra acestor criterii, reguli,
cerinþe, elaborate de Adulþi pentru Copii. Conform
principiului sã ºtim tot despre toate, cunoºtinþele
acumulate pe parcursul secolelor urmeazã sã fie
transmise copilului. Desigur (în sensul îngust al
cuvîntului transmitere), ºcoala tradiþionalã a constituit
într-adevãr o performanþã, formînd sute de savanþi sau
pur ºi simplu oameni cãrturari. Atunci ce ne suscitã
îndoieli? Faptul cã transmiterea informaþiei presupune, în esenþã, transmiterea unor cunoºtinþe ce aparþin
altor persoane: idei, opinii, concluzii, gînduri, expresii,
cuvinte. Acestea se sedimenteazã în memoria noastrã
(tot mai profund) pînã cînd se formeazã o sitã
(concepþiile noastre despre lume), prin care se cerne
fãina (noile idei, opinii, informaþii), iar în funcþie de
mãrimea ochiului de sitã, o acceptãm sau o aruncãm
la tãrîþe. Astfel credem noi cã gîndim. Pe cînd
gîndirea, înþelegerea nu înseamnã a gãsi reflecþii,
poziþii comune, ci a aprofunda, a extinde propriile
atitudini ºi opinii. Desigur, a avea rãspunsuri gata
pentru orice întrebare este cu mult mai comod, mai
sigur decît sã pui la îndoialã ceea cu ce te-ai obiºnuit,
sã priveºti lumea din diferite unghiuri de vedere.
În prezent, pedagogia trece printr-o crizã profundã legatã în mare mãsurã de cea a filozofiei,
orientãrii ontologice, religiilor, statului. Dispar
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noi perspective
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Cum am putea ieºi din limitele propriei incompetenþe? Doar de sine stãtãtor. Este oportun ca elevul
sã elaboreze independent o nouã modalitate de
soluþionare a problemei, sã fie creativ, sã cerceteze,
sã experimenteze, sã caute ºi sã gãseascã informaþiile
necesare din diferite surse (biblioteci, Internet), sã
apeleze la persoane avizate ºi experþi etc. Prioritate se
acordã dezvoltãrii proceselor cognitive: inovaþie ºi
gãsire de alternative; redescoperire ºi generare a
noului; originalitate ºi invenþie; aplicare ºi construcþie
de scheme mentale proprii; capacitatea de investigare
ºi analizã criticã; capacitatea de învãþare într-o formã
autonomã, într-un stil propriu.
Important este, în primul rînd, ca abilitãþile obþinute
sã nu rãmînã nevalorificate ºi, în al doilea rînd, sã le
acordãm ºanse de schimbare Copiilor ºi Adulþilor din
toate mediile (chiar ºi celor cu deficienþe). Dezvoltarea
unor asemenea competenþe intelectuale tinde sã devinã
obiectivul prioritar al învãþãmîntului la acest început
de secol. Este vorba de aºa-numita educaþie cognitivã, instituþionalizatã în multe þãri europene ºi în SUA,
care implicã reînnoirea teoriei ºi practicii instructive. În
acest sens, apare necesitatea de a pune în acþiune, la
toate nivelurile, nu numai capetele luminate, dar ºi
mîinile abile, bine exersate; de a invoca ºi cunoºtinþe,
ºi abilitãþi, ºi atitudini. În contextul ºcolii tradiþionale ºi
celei a sec. XXI, sã ne amintim împreunã cu Michel
Serres de pantoful Cenuºãresei: un pantof de sticlã,
constant ºi rigid, ar dori un concept fix ºi riguros, valabil pentru o lume stabilã: mãsura justã a unui picior
care nu ºtie, nu merge, nu aleargã, nici nu valseazã.
André de Perreti ne sugereazã cã descoperirea
pentru fiecare picior a pantofului de blanã înseamnã
simbolic sã dai fiecãruia, într-un mediu mãsurat
variabil, evoluþia care transformã o cenuºãreasã în
prinþesã.... Trebuie sã ºtim sã luãm mãsura piciorului,
deci sã dezvoltãm ceea ce poate fi diferenþiat în raport
cu indivizii, ale cãror deosebiri pot deveni complementare
sau anevoioase, sã ne detaºãm în aºa fel de amintirile
triste de identificare a tot ºi a tuturor ºi sã amplificãm
ºansele învãþãmîntului în diversificarea lui progresivã.
ªcoala tradiþionalã a fost centratã, în mare, nu numai
pe cunoºtinþe, conþinuturi, dar ºi pe educator. Pedagogul
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nu negocia cu elevul obiectivele ºi referinþele cognitive
ca activitãþi practice. Era obligatorie asigurarea unei
acumulãri de cunoºtinþe, transmise prin antrenament ºi
repetãri (adesea inutile), metodele didactice fiind determinate de conþinuturi, manuale ºi profesor.
Astãzi învãþãtorului i se solicitã centrarea pe elevi,
invitîndu-i sã coopereze pentru a defini anumite
obiective, pentru a alege anumite conþinuturi, pentru
a utiliza anumite tehnici de lucru etc. ªcoala ar trebui
sã constituie modelul unei societãþi civile, în care sînt
garantate ºi funcþionale: dreptul copilului la autodeterminare, dreptul de a alege valori ce ar contribui
la conlucrare ºi colaborare, bazate pe dezvoltarea
personalitãþii. Profesorul este cel care învaþã cum sã
înveþi. Asemeni unui antrenor, el nu aleargã alãturi
de discipolul sãu, dar îl ajutã, îl consultã în parcurgerea cu succes a traseului propus. Importantã este
efectuarea lucrului în comun, ca rezultat al unei
înþelegeri, sub forma unui contract social între Adulþi
ºi Copii. Contractul social, în cazul de faþã, nu este un
termen juridic, ci un mijloc de cooperare între ºcoalã
ºi stat, ºcoalã ºi comunitate, ºcoalã ºi elevi. Deciziile
elaborate în domeniul politicii educaþionale urmeazã
a fi realizate în baza acestuia.
Noile exigenþe ºi modificãrile survenite în ultima
vreme trezesc speranþã, dar ºi fricã, dau naºtere
sentimentelor ºi emoþiilor. Ambivalenþa schimbãrii
provoacã teama de necunoscut, produce distorsiuni.
Ea însã poate fi ºi beneficã, dacã este planificatã ºi
negociatã, dacã sînt prezente ambele personaje:
Adultul ºi Copilul.
La început de sec. XXI ar fi binevenit sã promovãm
o pedagogie a valorilor ºi relaþiilor, a cooperãrii ºi
competiþiei, a asumãrii rolurilor ºi negocierii, a varietãþii de stiluri ºi colaborãrii ºi atunci cînd noi, Adulþii,
vom medita la binele Copiilor, sã ne amintim de
versurile lui Kahlil Gibran:
Copiii voºtri nu-s copiii voºtri
Ei sînt fii ºi fiice ale vieþii
Ei au venit prin intermediul vostru
Dar nu de la voi
ªi cu toate cã sînt cu voi
Nu vã aparþin
Puteþi sã le daþi dragostea voastrã,
dar nu ºi gîndurile
Pentru cã ei au gîndurile lor
Puteþi sã le daþi acoperiº corpurilor,
dar nu ºi sufletelor
Pentru cã sufletele lor trãiesc în
casa de mîine care n-o puteþi
vizita nici în vis.
Vã puteþi strãdui sã fiþi ca ei
Dar nu încercaþi sã-i faceþi ca voi,
pentru cã viaþa nu se întoarce înapoi ºi
nu se reþine în ziua de ieri.

CALITATEA EDUCAÞIEI COGNITIVE  NOI PERSPECTIVE
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Corpul e creat de pãrinþi, sufletul e modelat de
educatori.
/proverb mongol/

Problema competenþei profesorului pentru munca
instructiv-educativã a suscitat ºi continuã sã suscite
interesul cercetãtorilor, acordîndu-se o atenþie predilectã componentelor structurale, modului în care se articuleazã cerinþele de rol specific profesiunii didactice
cu trãsãturile de personalitate ale celor ce o exercitã.
Pedagogul care considerã cã poate sã-ºi îndeplineascã misiunea doar prin acumularea unor cunoºtinþe se înºealã: el este dator, înainte de toate, sã-ºi
creeze anumite predispoziþii de ordin moral, pentru ca
expresia Copilul, fiinþa divinã, dar neînþeleasã sã
rãmînã în umbrã.
Un model solicitat profesorului de astãzi conþine:
bunãtate ºi caritate, autoexaminare, renunþare la autoritarism etc. Cadrul didactic trebuie sã fie ferm convins
de faptul cã elevul îºi va manifesta capacitãþile graþie
efortului pe care îl va depune; sã nu-ºi zdruncine credinþa privind nivelul de pregãtire pe care-l poate atinge
copilul ºi cã acesta îºi va demonstra adevãrata naturã
doar atunci cînd va îndeplini o muncã dupã placul sãu.
Numele ºi îndeletnicirea genereazã încredere, o
încredere fãrã margini faþã de profesor atît din partea
elevilor, cît ºi din cea a pãrinþilor.
Profesorul este obligat sã aibã demnitate ºi sã fie
modest; sã nu se limiteze la obþinerea unor rezultate
eficiente cu elevii buni, dar sã le acorde ajutor ºi
copiilor dificili, utilizînd variate forme de educaþie.
Pedagogul este asemeni unui grãdinar ºi unui
chirurg: chirurg  fiindcã este dator sã elimine concepþiile greºite din suflet; grãdinar  fiindcã este dator sã
sãdeascã minunatele flori ale omeniei. Omul care ºi-a
ales aceastã meserie este obligat sã se autoverifice
prin prisma celor mai înalte criterii; slãbiciunile ce le
sînt iertate celorlalþi în cazul acesta devin inadmisibile.
Or, a fi pedagog nu e numai o profesie, e ºi vocaþie...
Aceastã meserie nobilã a presupus întotdeauna
o mare dozã de curaj ºi astãzi, poate mai mult ca
oricînd, avem nevoie de o asemenea calitate.

Pedagogul trebuie sã fie o persoanã capabilã sã
protejeze elevii de stãri de inhibiþie psihicã, de momente de incertitudine, de indispoziþii prin modelarea
profilului etico-moral al acestora ºi prin formarea unei
personalitãþi cu caracter ferm, interese diverse, culturã
înaltã ºi aspiraþii nobile.
Oriunde s-ar afla, oricare i-ar fi starea sufleteascã,
profesorul este obligat sã rãmînã un exemplu de
comportament civic.
Pentru viaþa moralã a omului libertatea este necesarã în aceeaºi mãsurã ca ºi oxigenul pentru cea fizicã. Dar
aºa cum oxigenul din aer, separat de azot, ne-ar mistui
plãmînii, la fel ºi libertatea separatã de activitate ºi responsabilitate îl ruineazã pe om din punct de vedere moral.
Profesorul e purtãtor al moralitãþii în sensul cel mai
înalt; fãrã exemplu propriu cuvintele devin gratuite, iar
faptele care vin în contradicþie cu vorbele diminueazã
nu numai autoritatea lui, ci ºi a întregului corp didactic...
De cîte ori pe noi, pedagogii, ne supãrã impulsivitatea ºi agresivitatea elevilor, depresiile, dezechilibrul
lor psihic ori timiditatea, þinuta abãtutã, schimbarea
bruscã a stãrii de spirit. Sã nu ne indignãm  toate aceste
manifestãri infantile constituie amprente ale vieþii
sociale care, de multe ori, mutileazã sufletul copilului.
Sã nu uitãm esenþialul: activitatea noastrã implicã
influenþa personalitãþii asupra altei personalitãþi.
Într-un cuvînt, munca pedagogului este mereu încordatã ºi doar sufletul mãrinimos, sentimentul de profundã compasiune faþã de copil o poate înnobila,
oferind posteritãþii frumoasele roade ale educaþiei...
ªi ar fi bine, dacã fiecãrui profesor i s-ar potrivi acele
cuvinte dulci, rostite de Otilia Onþa, elevã în cl.a X-a la
Liceul Gheorghe Asachi, în ajun de Ziua Profesorului:
Prin chipurile lor senine ei se aseamãnã cu
sfinþii zugrãviþi pe icoane, cãci dragostea faþã de
copii, faþã de frumos i-a înnobilat.
Profesorii sînt înzestraþi cu o bogãþie spiritualã
neobiºnuitã, iar devotamentul faþã de noi apare ca
singura coordonatã a existenþei lor.
Profesorii constituie vatra de spiritualitate a unei
societãþi.
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Ecaterina ªOITU

A fi pedagog nu e numai o
profesie, e ºi vocaþie...

QUO VADIS?

Valentina HAHEU

Finalitãþile instruirii la
Istorie

Oamenii sînt în drept de a cunoaºte trecutul. Istoria
a fost ºi probabil va fi un subiect larg disputat în
societate, de la cei ce neagã importanþa ei pînã la
apologeþii care vãd în ea un instrument perfect de
educaþie a generaþiilor în creºtere. Dorim însã sã
scoatem în evidenþã întreaga semnificaþie a cuvîntului
Istorie, mai ales atunci cînd ne referim la finalitãþile
instruirii la disciplina cu acelaºi nume. Aceastã noþiune
are douã accepþii distincte pe care publicul larg, dar
ºi unii profesioniºti adesea le confundã. Istoria
înseamnã deopotrivã ceea ce s-a petrecut cu adevãrat
ºi încercarea de reconstituire a ceea ce a fost, adicã
discursul despre trecut. În înþelesul general acceptat,
istoria apare mai degrabã ca un discurs despre trecut.
Este o imagine a trecutului, desigur incompletã, iar în
manualele ºcolare redatã uneori mult simplificatã ºi/
sau denaturatã (intenþionat sau din necunoaºtere).
O a doua problemã ar fi subiectivitatea istoriei,
adicã imposibilitatea omului de a cunoaºte pe deplin
trecutul, conform celebrei expresii a lui L. Ranke
Istoria cum a fost ea cu adevãrat. Dacã mai
adãugãm faptul cã istoria este scrisã de oameni (cu
calitãþi, dar ºi imperfecþiuni, cu pregãtire, dar ºi cu
amprenta perioadei în care trãieºte), atunci vedem cã
nu putem vorbi despre o istorie obiectivã, nu o putem
numi istorie, ci istorii.
Dat fiind cele expuse mai sus, sã ne referim în
continuare la funcþia pedagogicã a Istoriei. Din tot
ce se cunoaºte despre trecut, din toate realizãrile
ºtiinþei istorice, pedagogii au selectat cele mai relevante evenimente, procese ºi legitãþi pentru a le introduce în programele ºi manualele ºcolare.
Cu ajutorul istoriei fiecare cetãþean îºi conºtientizeazã identitatea, cunoaºte alte culturi ºi îºi dezvoltã
gîndirea criticã. De asemenea, ea poate contribui la
crearea unui spirit de toleranþã la indivizii unei comunitãþi ºi la cetãþenii întregii lumi, la dezvoltarea unei
atitudini responsabile ºi democratice.
Din aceste considerente, este necesar sã fim
consecvenþi în determinarea finalitãþilor instruirii
istorice în ºcoalã. Pãºind într-un nou mileniu totuºi
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nu trebuie sã uitãm cã un obiectiv important al acestei
discipline ar fi cunoaºterea patrimoniului cultural
naþional ºi universal, aportul fiecãrui popor la dezvoltarea umanitãþii.
La originea obiectivelor majore se aflã urmãtorii
factori:
 influenþa noii metodologii care a schimbat
accentele în educaþia istoricã;
 calitatea disciplinei date de a fi una globalã ºi
intermediarã (includerea multiculturalitãþii:
istoriei mediului, ºtiinþei, tehnicii etc.).
Obiectivele instruirii istorice în ºcoalã, raportate
la conceptul curricular, pot fi clasificate în trei categorii:
1. Dezvoltarea personalitãþii (dobîndirea unor
cunoºtinþe despre trecut constituie un factor
absolut necesar pentru formarea unei personalitãþi prin prisma educaþiei umaniste).
2. Înþelegerea ºi dezvoltarea perspectivei istorice (istoria este o disciplinã ºtiinþificã ce oferã
în mod intrinsec cunoºtinþe ºi aptitudini valoroase).
3. Acceptarea diversitãþii într-o societate democraticã (socializarea, pregãtirea pentru statutul
de cetãþean, percepþia istoriei ca un element
esenþial în atingerea altor scopuri importante
ale educaþiei).
Aceste direcþii pornesc de la concepþia dezvoltãrii
dimensiunii europene a educaþiei, propusã încã în
1989, care avea urmãtoarele obiective:
 sã asigure tinerilor cunoºtinþele, aptitudinile
ºi atitudinile necesare pentru a face faþã încercãrilor majore ale societãþii contemporane;
 sã pregãteascã tinerii pentru a fi mai mobili,
pentru a trãi ºi a munci într-o Europã democraticã, multiculturalã ºi cu o mare diversitate
lingvisticã;
 sã îi facã pe tineri conºtienþi de moºtenirea
culturalã comunã ºi de responsabilitãþile lor ca
europeni.
Termenul dimensiune europeanã implicã o
cunoaºtere a obiceiurilor, a culturii, a limbii ºi a
situaþiei economice din alte þãri europene, dar
aspectul crucial este înþelegerea mecanismului prin
care toate aceste elemente creeazã diferite perspective în modul de a-i percepe pe ceilalþi europeni ºi
pe noi înºine (J. Ritchie, Dimensiunea europeanã
în schimburile regionale).
Dacã dorim sã educãm persoane cu înaltã conºtiinþã civicã, folosirea argumentului istoric în scopuri
politice este inadmisibilã. Ca un susþinãtor al demo-

QUO VADIS?

craþiei ne vine în ajutor metodologia istoriei, care încurajeazã o abordare din mai multe perspective a oricãrei teme.
Drept o premisã fundamentalã a înþelegerii subiectelor istorice îl constituie faptul cã informaþia nu trebuie perceputã
ca atare, ci examinatã critic pentru a-i analiza scopul ºi mesajul.
În baza celor menþionate, putem deduce urmãtoarele finalitãþi ale instruirii istorice:
 conºtientizarea prezentului;
 înþelegerea originii problemelor contemporane;
 dezvoltarea sentimentului de apartenenþã la comunitatea localã, regionalã, europeanã, mondialã;
 cunoaºterea patrimoniului cultural;
 aplicarea diverselor metodologii de percepere ºi interpretare a trecutului;
 trezirea interesului pentru trecutul istoric;
 încurajarea cunoaºterii altor culturi ºi civilizaþii;
 înþelegerea multilateralã a faptelor ºi proceselor istorice.
Aceste finalitãþi le vor ajuta tinerilor sã dobîndeascã abilitatea de a pãstra ºi a promova democraþia, drepturile
omului ºi libertãþile fundamentale.

Curriculum Naþional: ºapte dimensiuni ale
noutãþii

w Plasarea învãþãrii  ca proces  în centrul demersurilor ºcolii (important este nu ceea ce profesorul

a predat, ci ceea ce elevul a învãþat)

w Orientarea învãþãrii spre formarea de capacitãþi ºi atitudini, prin dezvoltarea competenþelor proprii

rezolvãrii de probleme, precum ºi prin folosirea strategiilor participative în activitatea didacticã

w Flexibilizarea ofertei de învãþare venitã dinspre ºcoalã (structura unui învãþãmînt pentru fiecare,

deci pentru elevul concret, iar nu a unui învãþãmînt uniform ºi unic pentru toþi, conceput pentru un
elev abstract)

w Adaptarea conþinuturilor învãþãrii la realitatea cotidianã, precum ºi la preocupãrile, interesele

ºi aptitudinile elevului

w Introducerea unor noi modalitãþi de selectare ºi de organizare a obiectivelor ºi a conþinuturilor, conform
w Important este nu doar ce anume, dar cît de bine, cînd ºi de ce se învaþã ceea ce se învaþã, precum

ºi la ce anume serveºte mai tîrziu ceea ce s-a învãþat în ºcoalã

w Posibilitatea realizãrii unor parcursuri ºcolare individualizate, motivante pentru elevi, orientate

spre inovaþie ºi spre împlinire personalã

w Responsabilizarea tuturor agenþilor educaþionali în vederea proiectãrii, monitorizãrii ºi evaluãrii

curriculumului

Extras din Curriculum Naþional pentru învãþãmîntul
obligatoriu. Cadru de referinþã, p.14, Bucureºti,
1998

FINALITÃÞILE INSTRUIRII LA ISTORIE
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principiului nu mult, ci bine

Prin unirea destinului cu fapta
omeneascã se obþine întotdeauna
succesul.

Proverb indian

Turism didactic 2001
Începînd cu data de 30 august 2001, în cadrul
Programului Dezvoltare curricularã, în scopul sprijinirii cadrelor didactice ºi manageriale în procesul de
implementare a curriculumului de liceu, au fost organizate seminarii cu elemente de training pentru
profesorii de liceu cu genericul Recomandãri practice pentru implementarea curriculumului de liceu,
cu accent pe clasa a XII-a, care au cuprins 10 discipline ºcolare: limba românã, limba francezã, istoria,
filozofia, psihologia, geografia, fizica, matematica,
chimia ºi biologia. În colaborare cu Direcþiile Judeþene
de Învãþãmînt, pînã la 15 noiembrie curent, s-au
desfãºurat peste 80 de activitãþi de dezvoltare profesionalã pentru pedagogii din colegiile ºi liceele din
municipiul Chiºinãu ºi judeþele: Soroca, Bãlþi, Chiºinãu, Lãpuºna, Ungheni, Tighina ºi Orhei, la care au
participat peste 1000 de cadre didactice.
Fiecare seminar a durat 8 ore academice, grupurile
fiind constituite din 16-20 de persoane. La debutul
training-urilor, participanþii au completat un chestionar
de evaluare a calitãþii curriculumului ca document
ºcolar ºi a procesului de implementare a acestuia.
Intenþionãm sã prezentãm sugestiile de modificare ºi
îmbunãtãþire a curriculumului liceal, într-un raport de
sintezã, Ministerului Învãþãmîntului ºi Consiliului
Naþional pentru Curriculum ºi Evaluare.
Conþinuturile abordate au fost selectate cu preponderenþã din clasa a XII-a, incluzînd subiecte ce
þin de obiective, proiectare de scurtã ºi lungã duratã,
evaluare continuã ºi sumativã etc. Impactul ºi utilitatea acestor activitãþi de unicat, prin tematicã ºi
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maniera de abordare, au fost deosebite, fapt confirmat
de profesori prin probele de evaluare. Ne-am convins
cã peste 90 la sutã dintre participanþi au reuºit sã se
clarifice în noutãþile curriculare din ultima clasã de
liceu, au primit instrumente concrete de lucru la clasã,
precum ºi recomandãri pentru proiectarea didacticã
ºi pentru evaluarea de la BAC-ul 2002.
Viorica Goraº-Posticã,

Coordonator Program Dezvoltare curricularã

EVENIMENTE

CEPD

Conferinþã de presã
La 1 noiembrie 2001, Centrul Educaþional PRO DIDACTICA a organizat o conferinþã de presã la care au
participat reprezentanþi ai mass media, desfãºuratã cu
prilejul lansãrii burselor pentru profesorii de la sate
Educaþie pentru o societate deschisã (ediþia a III-a) ºi a
site-ului educaþional Pro Education. Site-ul este un
proiect recent al CEPD care oferã noi orizonturi de
informare, formare ºi dezvoltare pentru profesori, elevi,
specialiºti, dar ºi pentru toþi cei interesaþi de problemele
educaþionale. Acesta include ample informaþii din domeniile: Managementul educaþional, Dezvoltare curricularã, Evaluare, Perfecþionarea cadrelor didactice etc.,
ºi pune la dispoziþie sistematic cele mai proaspete ºtiri
educaþionale din republicã. Problemele din învãþãmînt pot
fi dezbãtute în cadrul Clubului de discuþii Forum.
La elaborarea conþinuturilor site-ului ºi-au adus contribuþia atît autori autohtoni: formatori, profesori ºcolari,
cercetãtori, manageri ºcolari, psihologi, profesori universitari etc., cît ºi din strãinãtate  persoane notorii din
domeniul educaþional.
În cadrul conferinþei de presã a fost lansat ºi concursul pentru jurnaliºtii din republicã, avînd ca obiectiv
sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele stringente din învãþãmînt ºi oglindirea cît mai amplã a situaþiei
din aceastã sferã de activitate.
Ziariºtilor li s-a propus sã prezinte la concurs materiale la cel puþin douã dintre subiectele de mai jos:
 pregãtirea cadrelor didactice;
 accesul la educaþie;
 dezvoltarea profesionalã a cadrelor didactice.
 statutul profesorului;
Materialele vor fi publicate în paginile ziarelor ºi
 democratizarea învãþãmîntului;
revistelor din republicã, iar noi, dragi cititori, vã vom
 ºcoala ºi comunitatea;
informa despre desfãºurarea acestui concurs.
 calitatea manualelor ºcolare;
 utilizarea tehnologiilor informaþionale;
Lilia Stîrcea, Coordonator Relaþii cu publicul
 aspecte de politicã educaþionalã;

Programul Perfecþionarea cadrelor didactice, în
cadrul cãruia se organizeazã Concursul de Burse
Educaþia pentru o societate deschisã, oferã sprijin
pentru dezvoltarea continuã a profesorilor din învãþãmîntul preuniversitar, contribuind astfel la susþinerea
reformei educaþionale din republicã.
Din 1999 pînã la momentul actual, de cursurile de
perfecþionare au beneficiat 1067 de profesori, iar 452
de persoane au devenit cîºtigãtoare ale Concursului
de Burse.
Actuala ediþie s-a desfãºurat în perioada 15 octombrie -1 decembrie curent. Celor 100 de cîºtigãtori li s-au
oferit:
l un program de instruire de 56 de ore academice, dintre care:
 36 de ore la Didactica generalã (subiecte:
Finalitãþile educaþiei, Operaþionalizarea
obiectivelor, Tehnologia didacticã, Evaluarea didacticã, Proiectarea didacticã);
 10 ore la Psihologie (subiecte: Particularitãþile individuale, specifice ºi cele de

vîrstã ale adolescenþilor; Problemele vîrstei; Prevenirea ºi profilaxia traficului cu
fiinþe umane);
 10 ore de Iniþiere în utilizarea computerului.
l o mapã cu materiale didactice suport;
l carte de specialitate;
l acoperirea cheltuielilor pentru cazare, hranã ºi
transport.
Stagiul de perfecþionare este alcãtuit din trei etape:
cursurile propriu-zise, urmate de perioada de implementare a achiziþiilor dobîndite în cadrul trainingurilor, dupã care participanþii se prezintã la activitatea
de evaluare a experienþei acumulate.
Activitãþile sînt coordonate de formatorii Centrului
Educaþional PRO DIDACTICA: profesori universitari
ºi de liceu, specialiºti ai Direcþiilor Judeþene Învãþãmînt, Tineret ºi Sport ºi ai Ministerului Învãþãmîntului.
Violeta Dumitraºcu,

Coordonator Program
Perfecþionarea cadrelor didactice
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Înþelept nu este cel care cunoaºte
multe, ci acela care ºtie ceea ce
trebuie.

Eschil

Finalitãþile educaþiei

Sorin CRISTEA

Conferinþele PRO DIDACTICA

Tema Finalitãþile educaþiei abordeazã problematica orientãrilor valorice angajate în proiectarea
activitãþilor de educaþie/instruire, realizabile la nivel
de sistem ºi de proces. Dezvoltarea acestei teme
presupune: 1) definirea conceptului pedagogic de
finalitate a educaþiei; 2) analiza conceptului pedagogic
de finalitate a educaþiei; 3) analiza principalelor
finalitãþi: idealul  scopurile  obiectivele educaþiei.
1) DEFINIREA CONCEPTULUI PEDAGOGIC
DE FINALITATE A EDUCAÞIEI

Conceptul pedagogic de finalitate a educaþiei
defineºte o trãsãturã fundamentalã a educaþiei referitoare la dimensiunea teleologicã ºi axiologicã a acesteia
în calitate de activitate de formare-dezvoltare a personalitãþii umane, realizabilã la nivel de sistem ºi de proces.
Dimensiunea teleologicã a educaþiei exprimã
capacitatea de proiectare a educaþiei conform unor
þinte sau intenþii prin intermediul finalitãþilor educaþiei, angajate la nivel de sistem (de educaþie, de
învãþãmînt) ºi de proces (de învãþãmînt). Finalitãþile
educaþiei asigurã orientarea valoricã a oricãrei acþiuni
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educaþionale spre anumite þinte/intenþii care concentreazã evoluþii viitoare ºi soluþii optime, inovatoare, superioare celor realizate anterior.
Dimensiunea axiologicã a educaþiei exprimã
capacitatea de valorizare a educaþiei prin intermediul
finalitãþilor educaþiei care oferã anumite repere constante aflate la baza conþinuturilor generale: moraleintelectuale-tehnologice-estetice-psihofizice. Finalitãþile educaþiei implicã astfel un ansamblu de corelaþii
funcþionale, angajate, în forme diversificate, între
valorile pedagogice generale ºi conþinuturile pedagogice generale.
Funcþiile finalitãþilor educaþiei definesc consecinþele cele mai importante ale acestora, semnificative
la scarã socialã. Avem în vedere urmãtoarele douã
categorii de funcþii generale care definesc esenþa
teleologicã ºi axiologicã a finalitãþilor educaþiei: a) funcþia de proiectare a oricãrei activitãþi de educaþie/
instruire; b) funcþia de valorizare a oricãrei activitãþi
de educaþie/instruire.
Structura finalitãþilor educaþiei corespunde funcþiilor generale de proiectare ºi valorizare a activitãþii
de educaþie/instruire realizabile, în mod obiectiv, la
nivel de sistem (sistem de educaþie, sistem de învãþãmînt) ºi de proces (proces de învãþãmînt). Analiza sa
este posibilã în contextul avansãrii unui model cu triplã
dimensiune: spaþialã  temporalã  acþionalã.
Structura spaþialã marcheazã aria de acþiune a
finalitãþilor care intervin la nivel: general  particular
 concret. Cei trei termeni, care exprimã trei grade de
generalitate, sînt aplicabili în mod diferit, în raport de
sistemul de referinþã avut în vedere (sistemul de
învãþãmînt, privit în ansamblul sãu; procesul de

învãþãmînt privit: în ansamblul sãu, pe trepte sau discipline ºcolare, la nivel de activitãþi concrete/grupate
pe capitole, subcapitole, lecþii etc.).
Structura temporalã marcheazã aria de acþiune a
finalitãþilor care intervin pe termen: lung  mediu 
scurt. ªi în acest caz, cei trei termeni temporali sînt
aplicabili în mod diferit în raport de sistemul de referinþã
avut în vedere (sistemul de educaþie, sistemul de
învãþãmînt, procesul de învãþãmînt  în ansamblul lor;
un nivel de învãþãmînt; un an de învãþãmînt, un
semestru de învãþãmînt, un modul de învãþãmînt, un
curs universitar, o orã de clasã).
Structura acþionalã marcheazã diferitele grade de
derivare a finalitãþilor (în condiþii spaþiale ºi temporale
determinate pedagogic), realizabile prin operaþii de:
a) direcþionare (a idealului educaþiei în cadrul scopurilor educaþiei valabile la nivelul sistemului de
educaþie/învãþãmînt); b) generalizare (a scopurilor
educaþiei la nivelul obiectivelor generale ale procesului de învãþãmînt); c) specificare (a obiectivelor
generale la nivelul obiectivelor particulare/specifice
ale procesului de învãþãmînt); d) operaþionalizare
(a obiectivelor particulare/specifice la nivelul obiectivelor concrete ale activitãþilor de educaþie/instruire
planificate/semestrial, sãptãmînal, zilnic în cadrul
procesului de învãþãmînt).
În concluzie, conceptul pedagogic de finalitate
defineºte orientãrile valorice angajate în domeniul
educaþiei/instruirii, la nivel de sistem (de educaþie, de
învãþãmînt) ºi de proces (de învãþãmînt) realizabile în
cadrul unui model tridimensional, valabil în sens
spaþial (general, particular, concret), temporal (pe
termen lung, mediu, scurt) ºi acþional (derivare prin
direcþionare, generalizare, specificare, operaþionalizare) prin intermediul categoriilor de ideal al educaþiei
 scopuri ale educaþiei  obiective ale educaþiei.
2) ANALIZA CONCEPTULUI PEDAGOGIC
DE FINALITATE A EDUCAÞIEI

Analiza conceptului pedagogic de finalitate a
educaþiei este realizabilã într-o dublã perspectivã:
a) o perspectivã filozoficã; b) o perspectivã politicã.
Perspectiva filozoficã evidenþiazã semnificaþia
finalitãþilor din douã puncte de vedere: al rolului angajat
în clarificarea statutului epistemologic specific ºtiinþelor
educaþiei; al contribuþiei angajatã în explicarea ºi
interpretarea raportului dintre dimensiunea obiectivã
 subiectivã a activitãþii de educaþie/instruire.
Din perspectivã epistemologicã, finalitãþile educaþiei conferã pedagogiei un tip de explicaþie propriu
ºtiinþelor socioumane  explicaþia teleologicã, analogicã practic cu explicaþia cauzalã operabilã în
domeniul ºtiinþelor naturii sau al ºtiinþelor experimentale. Finalitãþile educaþiei evidenþiazã astfel: a) obiectul de studiu specific pedagogiei care presupune un
tip de determinism specific (condiþionat teleologic ºi
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axiologic); b) legitãþile specifice pedagogiei (care sînt
probabilistice sau statistice, exprimate uneori sub
forma unor principii integrabile în zona normativitãþii
pedagogice); c) metodologia de cercetare specificã
(bazatã pe înþelegere ºi interpretare angajate predictiv,
dar ºi postdictiv, ca resurse de autoreglare).
Din perspectivã praxiologicã, finalitãþile contribuie la rezolvarea unei probleme fundamentale pentru
eficientizarea oricãrei activitãþi de educaþie/instruire
proiectatã la nivel de sistem ºi de proces  problema
raportului dintre dimensiunea obiectivã ºi dimensiunea subiectivã a educaþiei. Dimensiunea obiectivã
este concentratã la nivelul funcþiilor generale ale
educaþiei care definesc consecinþa socialã cea mai
importantã a educaþiei, formarea-dezvoltarea personalitãþii umane în vederea integrãrii sale în societate (în
sens cultural, civic, economic). Dimensiunea subiectivã este asumatã la nivelul finalitãþilor educaþiei care
definesc orientãrile valorice (generale, specifice, concrete; pe termen lung, mediu, scurt) necesare pentru
transpunerea funcþiilor generale ale educaþiei în
practica educaþiei/instruirii, proiectatã valoric la nivel
de sistem ºi de proces.
Perspectiva politicã evidenþiazã semnificaþia
finalitãþilor educaþiei din douã puncte de vedere:
normativ ºi managerial. În termeni de politicã a
educaþiei, finalitãþile educaþiei angajeazã astfel
anumite raporturi specifice cu normele pedagogice
ºi cu resursele pedagogice.
Perspectiva normativã clarificã raporturile dintre
finalitãþile educaþiei ºi principiile educaþiei. Pe de o parte,
finalitãþile nu rezultã din principii (sau norme oricare ar
fi natura lor: pedagogicã, filozoficã, moralã, religioasã
etc.) impuse din exteriorul educaþiei/instruirii ci din
specificul realitãþii educaþionale care solicitã: a) anticipare ºi acumulare valoricã ascendentã; b) structurare
pozitivã din punct de vedere formativ, a tuturor resurselor pedagogice existente sau virtuale. Pe de altã
parte, finalitãþile educaþiei asigurã normarea activitãþilor
de educaþie/instruire pe fondul unor þinte sau intenþii
formative comune, unitare în plan axiologic.
Perspectiva managerialã clarificã raporturile
dintre finalitãþile educaþiei ºi resursele educaþiei, care
devin semnificative la nivelul rezultatelor activitãþii de
educaþie/instruire, evaluabile la diferite intervale de
timp. Proiectarea finalitãþilor educaþiei angajeazã astfel
valorificarea deplinã a tuturor resurselor specifice
domeniului pedagogic (informaþionale  umane 
didactico-materiale  financiare). Gradul de apropiere
sau de depãrtare a rezultatelor pedagogice de þintele proiectate prin intermediul finalitãþilor educaþiei,
evidenþiazã valoarea socialã a acestora confirmatã (sau
neconfirmatã) în contextul resurselor pedagogice
valorificate (sau nevalorificate) pe termen scurt, mediu
ºi lung, la nivel de sistem ºi de proces. La nivel de
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politicã a educaþiei, riscurile majore sînt cele care
menþin finalitãþile doar în planul dezideratelor ideale
(fãrã a asigura operaþiile de direcþionare, generalizare,
specificare) sau, din contrã, doar în planul obiectivelor
concrete /imediate, fãrîmiþate, atomizate (fãrã a asigura
raportarea la obiective cu grad mai mare de specificare
ºi de generalizare).
În concluzie, analiza conceptului pedagogic de
finalitate a educaþiei evidenþiazã o problematicã specificã, abordabilã la nivel de filozofie ºi de politicã a
educaþiei. Avem în vedere problematicã filozoficã a
raportului dintre dimensiunea obiectivã  subiectivã a
activitãþii de educaþie ºi problematicã politicã a
raportului dintre proiectele pedagogice propuse 
resursele pedagogice valorificate  rezultatele pedagogice obþinute la diferite intervale de timp, la nivel de
sistem ºi de proces. Aceastã problematicã de maximã
generalitate demonstreazã rolul determinant al finalitãþilor în clarificarea statutului epistemologic al pedagogiei în contextul unui obiect de studiu specific, unei
normativitãþi ºi metodologii de cercetare specifice.
3) ANALIZA FINALITÃÞILOR EDUCAÞIEI

Analiza finalitãþilor educaþiei presupune raportarea la clasificãrile prezentate anterior care evidenþiazã existenþa a trei categorii de orientãri valorice 
idealul educaþiei, scopurile educaþiei, obiectivele
educaþiei  valabile la nivel de sistem (de educaþie, de
învãþãmînt) ºi de proces (de învãþãmînt). Din aceastã
perspectivã este necesarã analiza a douã tipuri distincte dar complementare de finalitãþi: 1) finalitãþile
macrostructurale (de sistem); 2) finalitãþile microstructurale (de proces).
FINALITÃÞILE MACROSTRUCTURALE

Finalitãþile macrostructurale definesc orientãrile valorice care asigurã proiectarea ºi realizarea
activitãþii de formare-dezvoltare a personalitãþii la
nivel de sistem. Avem în vedere idealul educaþiei ºi
scopurile educaþiei. Aceste finalitãþi care angajeazã
evoluþia sistemului de educaþie ºi de învãþãmînt, pe
termen lung ºi mediu, reflectã direcþiile fundamentale
de dezvoltare a societãþii la nivel global, în plan economic, politic, cultural, comunitar.
Idealul educaþiei reprezintã finalitatea de maximã
generalitate care defineºte un prototip determinat,
în mod obiectiv, de tendinþele de evoluþie ascendentã
a societãþii. El marcheazã conºtiinþa pedagogicã a
societãþii (vezi Dicþionar de pedagogie contemporanã, 1969, pag.129; Dicþionar de pedagogie,
1979, pag.202).
Ca model al devenirii superioare, idealul defineºte tipul de personalitate la care aspirã societatea
pe termen lung pe parcursul unei perioade care acoperã cel puþin douã cicluri de educaþie, fixate convenþional în limitele a douã decenii. El are un caracter:
istoric (vezi idealul Antichitãþii, Evului Mediu,
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Renaºterii, Epocii Moderne; abstract (idealul nu este
tangibil într-o formã concretã dar susþine realizarea
activitãþii la un nivel superior); prospectiv (idealul
angajeazã o previziune pe 1-3 decenii, premisa planificãrii pe un deceniu ºi a programãrii pe 1-5 ani); strategic (idealul asigurã abordarea globalã, integrativã,
inovatoare a problemelor); politic (idealul reprezintã
interese sociale de maximã generalitate, care prospecteazã, anticipeazã acþiuni de anvergurã la nivelul
scopurilor educaþiei).
Idealul Epocii Moderne reflectã în plan pedagogic
transformãrile înregistrate la nivel social global:
 idealul personalitãþii eficiente, corespunzãtor
etapei societãþii industrializate timpurii ºi pe
cale de maturizare (secolul XVIII - prima jumãtate a secolului XX);
 idealul personalitãþii complexe, multilaterale,
corespunzãtor etapei societãþii industrializate
avansate (anii 1950-1970);
 idealul personalitãþii creatoare ºi independente, corespunzãtor etapei societãþii postindustriale, informatizate (dupã ani 1980-1990).
Perspectiva informatizãrii determinã generalizarea
saltului de la modelul societãþii închise, caracterizatã
prin tendinþa reproducerii stãrii existente, spre modelul
societãþii deschise, caracterizatã prin tendinþa depãºirii
stãrii existente, salt reflectat în plan pedagogic prin idealul personalitãþii deschise, creative, adaptabilã în condiþii de schimbare inovatoare continuã (vezi Popper,
K.R, 1993, pag. 194-227; Golu, M., 1993, pag. 20-40) .
Un asemenea ideal este instituþionalizat ºi la
nivelul documentelor de politicã educaþionalã care
orienteazã dezvoltarea liberã, integralã ºi armonioasã
a individualitãþii umane, posibilã ºi necesarã la scarã
socialã prin formarea personalitãþii autonome ºi
creatoare (Legea învãþãmîntului, nr.84/1995).
Scopurile educaþiei reprezintã finalitãþile macrostructurale determinate de ideal care angajeazã elaborarea direcþiilor strategice de dezvoltare a sistemului
de învãþãmînt, instituþionalizate la nivel de politicã a
educaþiei. Spre deosebire de ideal - care marcheazã
mai mult intenþia fãrã a garanta urmãrirea efectivã a
acesteia - scopurile educaþiei asigurã orientarea
activitãþii de educaþie în mod real, într-o gestiune a
timpului evaluabilã pe termen mediu (minimum un ciclu
de educaþie, stabilit convenþional la 10-15 ani) ºi lung
(peste un ciclu de educaþie - vezi De Landsheere,
V. G., 1989, pag.26; Hameline, D., 1979, pag.97).
Criteriile necesare pentru alegerea scopurilor
pozitive implicã:
a) asigurarea concordanþei cu idealul educaþiei, realizabilã prin acþiuni planificate la
nivel de politicã a educaþiei;
b) depãºirea stãrii actuale, realizabilã prin
acþiuni de perfecþionare, ajustare structuralã,
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Nations Educational Scientific and Culture (vezi
Lengrand, P., 1973, Faure, E., 1974, UNESCO, A învãþa
ºi a munci, 1983; Vãideanu, G., 1996).
În contextul reformelor întreprinse în anii 19701990, scopurile educaþiei definesc urmãtoarele linii de
politicã a educaþiei care orienteazã evoluþia sistemelor
moderne de învãþãmînt, în perspectiva secolului XXI
(vezi Les réformes de léducation: experiences et
perspectives, 1980; Dix années de réformes au niveau
de lenseignement obligatoire dans lUnion européenne, 1984-1994, 1997):
a) democratizarea educaþiei prin generalizarea
accesului la un învãþãmînt de calitate ºi prin
asigurarea conducerii manageriale a sistemului
ºi procesului de învãþãmînt;
b) modernizarea permanentã a educaþiei prin
deschiderea faþã de valorile sale specifice,
dependente de identitatea sa culturalã;
c) valorificarea educaþiei în sensul progresului
social prin promovarea produselor sale superioare la toate nivelurile de vîrf ale vieþii culturale, politice, economice etc.
FINALITÃÞILE MICROSTRUCTURALE

Finalitãþile microstructurale definesc orientãrile
valorice care asigurã proiectarea ºi realizarea activitãþii
de formare-dezvoltare a personalitãþii la nivel de
proces. Aceste finalitãþi, elaborate conform criteriilor
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restructurare, reformare a sistemului de educaþie;
c) valorificarea potenþialului existent, realizabilã prin acþiuni bazate pe resursele ºi pe
necesitãþile interne ale sistemului de educaþie;
d) deschiderea spre diferite alternative operaþionale, realizabilã prin acþiuni adaptabile la
diferite situaþii particulare - evitînd scopurile
care pretind a fi definitive (Dewey, J., 1992,
pag.310).
În mod analogic, pot fi depistaþi indicatorii care
probeazã apariþia sau menþinerea scopurilor negative, lansate pe diferite circuite ideologice, mascate
sau latente:
a) acceptarea, întreþinerea sau chiar încurajarea
neconcordanþei dintre idealul pedagogic ºi
scopurile pedagogice ale sistemului educaþional;
b) reproducerea stãrii actuale prin avansarea
unor soluþii parþiale, de corecþie sau de ameliorare a sistemului de educaþie;
c) încurajarea dependenþei de resursele externe ale
sistemului, care pot întreþine risipa sau rezolvarea doar a unor probleme pe termen scurt;
d) închiderea acþiunilor pedagogice în limitele
unor proiecte globaliste sau compartimentate,
inadaptabile la diferite situaþii particulare,
proprii fiecãrui sistem naþional de educaþie.
Scopurile educaþiei vizeazã finalitatea unor acþiuni
educaþionale complexe, declanºate la nivel de politicã
a educaþiei, în cadrul sistemului ºi al procesului de
învãþãmînt. Din aceastã perspectivã ele au un caracter:
 practic, angajînd direcþiile principale de acþiune socialã care susþin structural politica ºi
planificarea educaþiei într-o anumitã etapã sau
perioadã istoricã;
 strategic, evidenþiind liniile generale de inovaþie care asigurã perfecþionarea sistemului ºi
a procesului de învãþãmînt;
 tactic ºi operaþional, delimitînd criteriile de
elaborare a obiectivelor generale ale procesului
de învãþãmînt, care susþin proiectarea pedagogicã a planului de învãþãmînt.
Scopurile educaþiei determinã astfel, structura
sistemului de învãþãmînt care condiþioneazã realizarea procesului de învãþãmînt în funcþie de o
anumitã direcþie pedagogicã, relevantã social prin
criteriile instituþionalizate în activitatea de proiectare
ºi dezvoltare curricularã a planului de învãþãmînt
ºi a programelor ºcolare.
Evoluþia istoricã a scopurilor educaþiei evidenþiazã
orientãrile valorice fundamentale înregistrate, în termeni
de politicã a educaþiei, la nivel global, în special dupã
înfiinþarea, în 1945, a Organizaþiei Naþiunilor Unite
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã - UNESCO/United
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determinate la nivelul scopurilor educaþiei  valabile
la scara sistemului de învãþãmînt  reprezintã obiectivele procesului de învãþãmînt.
Obiectivele generale ale procesului de învãþãmînt,
valabile la toate treptele ºi disciplinele de învãþãmînt,
pot fi dezvoltate la douã niveluri de referinþã: a) un nivel
de maximã generalitate  vezi obiectivul general al
procesului de învãþãmînt care defineºte tipul de învãþare
dezirabil la scara întregului proces de învãþãmînt; b) un
nivel al direcþiilor strategice de dezvoltare a procesului
de învãþãmînt  vezi obiectivele generale ale procesului
de învãþãmînt care stabilesc criteriile de elaborare a
planului de învãþãmînt, definitivate macrostructural.
Aceste finalitãþi vizeazã, astfel, criteriile de proiectare a planului de învãþãmînt definite în termeni de
abordare: sistemicã (plan unitar, structurat interdisciplinar, deschis educaþiei permanente), curricularã (plan centrat pe obiectivele fiecãrui nivel de
învãþãmînt), psihologicã (plan centrat pe aptitudinile
ºi atitudinile elevului/studentului). Pe de altã parte,
ele traduc, la nivel didactic, dimensiunea strategicã a
idealului pedagogic (vezi, de exemplu, personalitatea
creatoare ºi autonomã), avansînd proiectul unui
anumit tip de învãþare (vezi, de exemplu, învãþarea
inovatoare/complexã, anticipativã, participativã) - vezi
Botkin, W.J.; Elmandjra, M.; Maliþa, M., 1981; Vãideanu, G., 1988; Cristea, S., 1994.
Obiectivele specifice/intermediare ale procesului de învãþãmînt definesc orientãrile valorice care
vizeazã dobîndirea unor competenþe de învãþare în
funcþie de:
a) conþinuturile generale ale educaþiei (obiective
specifice educaþiei/instruirii: intelectualemorale-tehnologice-estetice-fizice);
b) formele educaþiei (obiective specifice educaþiei/instruirii: formale-nonformale-informale);
c) nivelurile ºi treptele de învãþãmînt (obiective
specifice învãþãmîntului primar/preºcolarºcolar; secundar/inferior-superior; universitar/scurt, lung, postuniversitar);
d) conþinuturile stabilite prin planul de învãþãmînt (vezi obiectivele specifice: disciplinelor
de învãþãmînt; modulelor de studiu interdisciplinar, activitãþilor opþionale/programe de
instruire nonformalã incluse ca oferte sociale
în planul de învãþãmînt).
Obiectivele operaþionale/concrete vizeazã performanþele de învãþare ale elevului/studentului
proiectate de profesor la nivelul activitãþii didactice/
educative în termeni de acþiuni ale elevului, observabile ºi evaluabile pe criterii relevante la diferite
intervale de timp.
Modelul de ierarhizare a obiectivelor educaþiei/
instrurii (generale-specifice-operaþionale), prezentat
anterior, are ca sistem de referinþã procesul de învãþã-
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mînt în ansamblul sãu. Un asemenea model poate fi
raportat însã ºi la alte sisteme de referinþã - de exemplu,
un nivel de învãþãmînt, o treaptã de învãþãmînt, un an
de învãþãmînt, o disciplinã de învãþãmînt etc.
Obiectivele generale ºi specifice sînt incluse în
documente de politicã ºcolarã, raportate la documente
de politicã a educaþiei (gen Legea învãþãmîntului),
care definesc idealul ºi scopurile educaþiei.
Obiectivele operaþionale sînt elaborate de fiecare
cadru didactic în funcþie de obiectivele generale ºi
specifice (cu raportare la finalitãþile macrostructurale)
dar ºi de condiþiile concrete (obiective concrete) ale
ºcolii, clasei, elevilor.
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Dacã învãþãtorul are doar dragoste
pentru profesia sa, el este un
învãþãtor bun. Dacã învãþãtorul are
dragoste pentru profesie ºi pentru
elevi, el este un învãþãtor
desãvîrºit.

L. Tolstoi

Pedagogul anului
În perioada ianuarie-octombrie 2001 s-a desfãºurat
concursul Pedagogul anului, ediþia a II-a, organizat
de Departamentul Educaþie, Învãþãmînt, Tineret ºi
Sport (DEÎTS) al Primãriei municipiului Chiºinãu.
La concurs au participat 27 de profesori de la liceele
ºi ºcolile municipiului. Dupã douã etape, care au inclus
teste de autodeterminare ºi activitãþi pedagogice în
clase, în finalã s-au calificat 14 cadre didactice. Ultima
etapã a constat din cîteva testãri-fulger privind
metodica lecþiilor ºi aspectele psihologice de lucru cu
copiii. De asemenea, participanþii au prezentat tema
pentru acasã Spuneþi DA copiilor!, pe care au
pregãtit-o împreunã cu elevii, colegii ºi pãrinþii.
Cîºtigãtoare ale concursului Pedagogul anului
2001 au devenit Ludmila Lojkina, profesoarã de
muzicã la Liceul Teatral, ºi Galina Kalamanova, profesoarã de limba ºi literatura rusã la Liceul Al. S. Puºkin, care au împãrþit ºi Marele Premiu, în valoare de
15 mii de lei.
Juriul a mai acordat cîteva menþiuni:
l Cel mai tînãr participant  Olga Rozmeriþã
(profesoarã de limba francezã, Liceul Prin-

cipesa Natalia Dadiani);
Cel mai democrat pedagog  Nina Ursu
(profesoarã de istorie, Liceul Petru Zadnipru)
l Cea mai originalã lecþie  Ludmila Taranko
(profesoarã de arte plastice, Liceul Mihai
Grecu)
l Simpatia elevilor - Victor Guzun (profesor de
geografie, Liceul Gheorghe Asachi)
l Simpatia spectatorilor  Nina Uzicov (profesoarã de istorie, Liceul Ion Creangã)
Gala laureaþilor concursului Pedagogul anului
ºi înmînarea premiilor pentru învingãtori au avut loc
pe 12 octombrie la Palatul Republicii.
Concursul a contribuit la profilarea cadrelor didactice cu un înalt grad de profesionalism, la propagarea
experienþei avansate a celor mai buni profesori care
activeazã în instituþiile preuniversitare, la implementarea experienþei mondiale în practica pedagogicã.
Dupã cum a afirmat una din cîºtigãtoarele Marelui
Premiu, Ludmila Lojkina: Participarea la concurs ne-a
oferit posibilitatea de a arãta viziunea noastrã asupra
vieþii, de a întîlni oameni deosebiþi.
Avantajele unei astfel de manifestãri sînt multiple:
focalizeazã atenþia celor interesaþi asupra inovaþiei
pedagogice, evidenþiazã cerinþele faþã de cadrele
didactice din învãþãmîntul modern, ridicã prestigiul
pedagogului creativ în societate, susþine interesul faþã
de autoinstruirea continuã.
Ne exprimãm convingerea cã extinderea acestei experienþe la nivel naþional ar însemna o investiþie considerabilã în educaþie, deci, în viitorul societãþii
noastre.
l

Victor KOROLI
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O speranþã pentru fiecare
Dacã privim în jur, întîlnim oameni despre care
nu ºtim nimic, dar cu siguranþã, majoritatea dintre
aceºtia au nevoie de o atenþie deosebitã. Oricum,
peste tot în lume, putem gãsi oameni, care pot ºi vor
sã ofere o mînã de ajutor ºi îºi deschid sufletele celor
ce bat la uºã.
Pe data de 29 octombrie 2001, la Chiºinãu a fost
inaugurat Centrul Comunitar pentru Copii ºi Tineri
(CCCT), în cadrul cãruia va fi desfãºurat programul
Recuperarea activã ºi reintegrarea socialã a copiilor ºi tinerilor cu disabilitãþi fizice.
Centrul Comunitar pentru Copii ºi Tineri, care este
un proiect comun, un parteneriat între Centrul de
Informare ºi Documentare privind Drepturile Copilului
(CIDDC) ºi Direcþia Municipalã pentru Ocrotirea
Drepturilor Copilului, a fost înfiinþat graþie conlucrãrii
dintre aceste douã organizaþii ºi Fundaþia Motivation
Romania care activeazã în domeniul recuperãrii active
a tinerilor cu traumatisme vertebro-medulare. Pînã la
ora actualã CIDDC în colaborare cu FMR a organizat
4 tabere de recuperare activã, la care au participat peste
100 de tineri cu deficienþe fizice. Proiectul în cauzã este
finanþat de UNICEF ºi Departamentul pentru Dezvoltare Internaþionalã a Marii Britanii.
Obiectivele programului Recuperarea activã ºi
reintegrarea socialã a copiilor ºi tinerilor cu disabilitãþi fizice sînt urmãtoarele:
· socializarea ºi integrarea socialã a copiilor ºi
tinerilor cu disabilitãþi fizice;
· acordarea de servicii sociale ºi sprijin informaþional copiilor ºi tinerilor cu handicap fizic ºi
familiilor acestora;
· sensibilizarea opiniei publice ºi a organelor de
decizie privind problemele copiilor cu disabilitãþi ºi ale familiilor acestora.

·
·
·
·
·
·
·
·

sociali, psihologi ºi medici;
stagii de recuperare activã pentru copii ºi tineri
cu handicap fizic;
tabãrã de recuperare activã pentru copii cu
disabilitãþi fizice ºi pãrinþii lor;
gimnasticã curativã (kinetoterapie);
asamblare ºi reparare a scaunelor rulante;
asistenþã socialã, psihologicã ºi tehnicã la
domiciliu;
consiliere psihologicã pentru copii ºi pãrinþi;
jocuri mobile ºi statice;
jocuri la calculator.

Toþi copiii ºi tinerii interesaþi sînt invitaþi sã vinã
la Centru pentru a petrece timpul liber într-un mod
neobiºnuit ºi captivant!
Nicolae BEªLIU

Beneficiari ai Centrului sînt:
· persoane cu disabilitãþi (copii ºi tineri între 721 ani ce au suferit traumatisme ale coloanei
vertebrale, paraplegii, tetraplegii º.a.);
· pãrinþi ai cãror copii au deficienþe fizice;
· cadre didactice din instituþii speciale, voluntari,
asistenþi sociali etc.;
· orfelinate, ºcoli speciale, ONG-uri etc.
Servicii acordate:
· seminarii informative pentru copii ºi tineri cu
disabilitãþi fizice ºi pentru pãrinþii acestora;
· seminarii pentru cadre didactice, asistenþi
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Omul poate deveni om doar prin
educaþie. El este ceea ce face din
el educaþia.

I. Kant

Vladimir GUÞU

Obiectivele educaþionale:
clarificãri conceptuale
ºi metodologice

În ultimele decenii, problema obiectivelor pedagogice a devenit cea mai importantã în ºtiinþa ºi
practica educaþionalã, deoarece ideea definirii a
ceea ce ar trebui sã facã elevii dupã învãþare este
atît de atrãgãtoare ºi puternicã, încît unii au susþinut
cã, pornindu-se de la asemenea afirmaþii, pot fi
deduse specificaþii educaþionale complete (1).
Obiectivele educaþionale constituie una dintre
direcþiile esenþiale ale preocupãrilor privind formarea
personalitãþii pentru ca aceasta sã corespundã particularitãþilor epocii contemporane.
În legãturã cu proiectarea obiectivelor educaþionale s-au emis multiple pãreri ºi soluþii, a cãror valoare
predictivã, umanistã ºi etico-pedagogicã nu poate
fi contestatã ºi, în general, ele exprimã spiritul activ
al psihologiei, pedagogiei ºi metodologiei (2).
Acest spirit al ºtiinþelor educaþionale s-a conturat
într-o teorie a obiectivelor denumitã teleologia.
Teleologia educaþionalã îndeplineºte mai multe
funcþii:
l de proiectare a nevoilor, cerinþelor ºi exigenþelor sociale;
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de modelare a profilului personalitãþii, a idealului educaþional;
l de proiectare a rezultatelor acþiunii prin performanþele comportamentale;
l de orientare a acþiunii educaþionale;
l de evaluare a eficienþei actului educaþional;
l de reglare prin feedback, perfecþionarea activitãþii prin raportarea la rezultatul ei.
În context teleologic, obiectivele educaþionale
reprezintã finalitãþile educaþionale microstructurale
care asigurã orientarea activitãþii didactice la nivelul
procesului de învãþãmînt. Ele reflectã dimensiunea
valoricã a finalitãþilor macrostructurale (idealul pedagogic, scopurile pedagogice), definite pe termen
mediu ºi lung la scara socialã a întregului sistem
educaþional (3).
Obiectivele educaþionale sînt cele care rãspund
exigenþei de a transforma idealul ºi scopurile educative în þinte concrete de atins în cadrul variatelor
situaþii de învãþãmînt. Acestea se raporteazã la caracterul intenþional al procesului de învãþãmînt, care
se concretizeazã prin grade diferite de generalitate:
ideal, scopuri, obiective. Astfel, idealul constituie o
aspiraþie pe termen lung; scopurile sînt aspiraþii
pe termen mediu ºi cu un grad de generalitate mediu,
obiectivele sînt sarcini concrete, mai analitice ºi
particulare ale procesului educativ (4).
În viziunea lui R. Mager, obiectivele constituie o
intenþie ce descrie modificarea pe care dorim s-o
l

provocãm la elevi ºi ceea ce vrem sã obþinem de la ei
(5). D. Potolea defineºte obiectivele într-un sens generic categoria de obiectiv desemneazã intenþionalitatea procesului instructiv-educativ, tipurile
de schimbãri pe care sistemul sau procesul de
învãþãmînt le preconizeazã sã le introducã în
dezvoltarea personalitãþii elevilor (6). M. Stanciu
defineºte obiectivele educaþionale drept enunþuri
cu caracter intenþionat care anticipeazã o modificare (schimbare) în personalitatea educabilului
ca urmare a implicãrii acestuia într-o activitate
intensiv educativã (7).
Definirea conceptului de obiectiv educaþional presupune douã aspecte esenþiale: conþinutul teleologic al
obiectivelor ºi manifestarea axiologicã a acestora.
Primul aspect permite sesizarea relaþiei de determinare educaþionalã existentã între obiectivele macrostructurale la nivel de sistem de învãþãmînt (ideal,
scop) ºi obiectivele microstructurale la nivel de proces
de învãþãmînt (obiective generale, de referinþã ºi
operaþionale).
Al doilea aspect manifestarea axiologicã a obiectivelor  permite definirea acestora într-un sens larg
ºi unul restrîns. Cea dintîi definiþie (în sens larg)
evidenþiazã capacitatea obiectivelor educaþionale de
a desemna intenþionalitatea activitãþii de instruire ºi
de formare a personalitãþii, iar cea de-a doua (în sens
restrîns)  de a indica acþiunile concrete realizate de
elevi/studenþi în cadrul managementului didactic.
Corelarea acestor douã aspecte, dupã S. Cristea (3),
permite definirea obiectivelor educaþionale la nivelul
unui concept pedagogic fundamental care reflectã:
l normele valorice de raportare la finalitãþile
macrostructurale (care evidenþiazã faptul cã
scopul poate fi atins numai prin obiective, iar
acestea nu ar avea nici o raþiune dacã nu ar fi
raportate la scop) ºi la activitatea educaþionalã;
l strategiile de organizare a activitãþii didactice/
formative în termeni de conceptualizareprogramareproiectare;
l tacticile de realizare a actului educaþional: nici
menþinerea activitãþii didactice în sfera obiectivelor generale (ceea ce duce la formalism), nici
structurarea acesteia în numeroase acþiuni ºi
operaþii concrete ºi fãrã raportarea lor la obiectivele de referinþã ºi generale (ceea ce duce la o
pseudoactivitate), nu pot fi acceptate, ele fiind
douã extreme ale procesului educaþional.
Sintetizînd diferite definiþii ale noþiunii de obiective,
putem contura cîteva tendinþe majore privind dezvoltarea teoriei ºi practicii obiectivelor educaþionale:
l Prima tendinþã se raporteazã la domeniul axiologic al obiectivelor. Obiectivele constituie
o expresie esenþializatã a valorilor generalumane pe care tinerele generaþii le asimi-

leazã treptat sub influenþa educaþiei (8).
Acest demers presupune rãsturnarea triadei
tradiþionale a obiectivelor (cunoºtinþe, capacitãþi, atitudini), pe primul plan trecînd atitudinile, apoi capacitãþile ºi cunoºtinþele. Schimbarea este de anvergurã, fiindcã presupune
inovãri ºi redimensionãri la nivelul structurii
conþinuturilor, al combinãrii metodelor de
predareevaluareînvãþare, al modurilor de
organizare a proceselor didactice ºi, nu în
ultimul rînd, la nivelul examenelor ºi concursurilor de admitere (axate încã în multe þãri
pe verificarea cantitãþii ºi a fidelitãþii reproducerii unor cunoºtinþe (9).
l A doua tendinþã se referã la domeniul metodologic al obiectivelor: perfecþionarea criteriilor,
normelor de selecþie, de sistematizare ºi definire
a obiectivelor. Din aceastã perspectivã, taxonomiile vin sã rãspundã nevoii de precizie în
formularea obiectivelor.
l A treia tendinþã este legatã de individualizarea
obiectivelor. Individualizarea procesului de
învãþãmînt trebuie sã aibã ca premisã ancorarea
unor obiective curriculare într-un context
educativ concret, care sã þinã cont de particularitãþile de vîrstã ºi individuale ale elevilor.
Deoarece enciclopedismul este astãzi inoperant,
se sugereazã ca, prin activitatea educaþionalã, sã
formãm indivizi care sã posede configuraþii diferite de
cunoºtinþe, competenþe ºi atitudini pe care sã le
schimbe rapid în caz de necesitate (9).
Reieºind din natura ºi tendinþele dezvoltãrii teleologice, putem evidenþia patru funcþii ale obiectivelor:
v Funcþia de proiectare axiologicã. Constituirea
unei societãþi democratice nu se poate realiza decît
prin repere axiologice fundamentale, ceea ce presupune cã ºi cadrele didactice sînt conºtiente de sistemul
de valori care le-ar orienta activitatea practicã. Aceastã
funcþie are în vedere comunicarea obiectivelor, percepute în sens axiologic, ºi anticiparea produselor
activitãþii didactice, înþelese ca schimbãri provocate
în procesul de formare a elevului prin gradul de
atingere a obiectivelor propuse.
v Funcþia de reglare metodologicã evidenþiazã
importanþa corelaþiei existente între sarcinile didactice
proiectate într-o anumitã perspectivã axiologicã ºi
criteriile de evaluare produse deja la începutul
activitãþii didactice (3).
v Funcþia evaluativã. În cadrul procesului de
învãþãmînt obiectivele devin criterii importante în
evaluarea eficienþei activitãþii desfãºurate ºi realizãrii
feedback-ului la nivel de curriculum.
Funcþiile obiectivelor sînt corelate ºi nerealizarea
uneia dintre ele va afecta procesul de învãþãmînt în
general.
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Obiectivele educaþionale au un mare grad de
diferenþiere: generale, de referinþã, operaþionale,
transdisciplinare, curriculare, obiective-cadru, de
referinþã, pe arii curriculare, de performanþã, de
evaluare, finale, intermediare etc. De aici rezultã
necesitatea tipologizãrii ºi clasificãrii acestora. Se
cunosc mai multe încercãri de grupare în baza diferitelor criterii: obiective pe termen lung ºi scurt,
obiective generale ºi concrete, obiective pe cunoºtinþe ºi capacitãþi, obiective cognitive, afective ºi
psihomotorii etc.
De cele mai multe ori se disting trei niveluri de
definire a obiectivelor educaþionale avînd drept
criteriu gradul de generalitate: obiective generale definite la un nivel înalt de abstractizare (finalitãþile ºi
scopurile educaþionale), obiective cu nivel de abstractizare intermediar; obiective operaþionale.
În Moldova problema definirii ºi clasificãrii obiectivelor educaþionale a apãrut în legãturã cu derularea
proiectului Dezvoltarea învãþãmîntului general, cofinanþat de Banca Mondialã.
Treptat ºi deloc uºor, pe parcursul ultimilor ani
în republicã s-au produs schimbãri semnificative
privind stabilirea ºi aplicarea obiectivelor educaþionale, care constituie cheia metodologiei de
elaborare a unui curriculum pertinent. Conceperea
corpusului de obiective educaþionale s-a realizat în
cadrul proiectãrii curriculumului de bazã ºi a curriculumului disciplinar.
Din aceastã perspectivã Curriculumul Naþional
(Curriculumul de bazã + curriculumul disciplinar)
structureazã obiectivele educaþionale astfel:
 idealul educaþional, obiectivele generale ale
sistemului de învãþãmînt;
 obiectivele generale transdisciplinare;
 obiectivele pe trepte ºi niveluri;
 obiectivele pe arii curriculare;
 obiectivele generale ale disciplinelor ºcolare;
 obiectivele-cadru ºi de referinþã;
 obiectivele operaþionale.
Idealul educaþional
Idealul este un model, un prototip perfect, o imagine construitã a perfecþiunii, iar cel educaþional este
rezultatul esenþializãrii idealurilor sociale ºi reprezintã
conºtiinþa educativã a societãþii.
Curriculumul de bazã propune urmãtoarea formulare a idealului educaþional:
 Dezvoltarea complexã, globalã, totalã a personalitãþii din perspectiva exigenþelor culturale
ºi politice ale societãþii, valorizarea maximã a
personalitãþii individuale ºi colective pentru o
solicitare liberã ºi democraticã;
 Dezvoltarea liberã, armonioasã a omului ºi formarea personalitãþii creative, care sã se poatã adapta
la condiþiile de continuã schimbare a vieþii.
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Obiectivele generale ale sistemului de învãþãmînt
(scopurile/finalitãþile educaþiei)
Obiectivele educaþionale generale reprezintã o
categorie curricularã esenþialã. Definite la nivel de
abstractizare, acestea consemneazã aºteptãrile societãþii, vizînd atît parcursul ºcolar al elevilor/studenþilor
în ansamblul sãu cît ºi performanþele generale care ar
trebui atinse de ei la finele ºcolaritãþii.
Obiectivele generale sînt reflectate în Legea Învãþãmîntului ºi Curriculumul de bazã.
Obiectivele generale transdisciplinare constituie
primul nivel de concretizare a obiectivelor generale
educaþionale. Ele pot avea un grad diferit de generalitare. Obiectivele transdisciplinare derivã din structura personalitãþii, experienþa socialã în sens larg ºi vizeazã
sintetic cunoºtinþele, capacitãþile (competenþele) ºi
atitudinile pe care elevul (studentul) ar trebui sã le
interiorizeze în cadrul întregului parcurs ºcolar. Clasificarea obiectivelor transdisciplinare se realizeazã în
baza unor principii psihopedagogice ºi este cunoscutã
în teoria ºi practica educaþionalã sub denumirea de
taxonomia obiectivelor.
Prima taxonomie a obiectivelor aparþine lui
B. Bloom ºi are ca punct de pornire stabilirea a ºase
categorii de procese: cunoaºterea, înþelegerea, aplicarea, analiza, sinteza, evaluarea (8).
Modelul taxonomic al lui J. Guilford se bazeazã pe
trei elemente: operaþii, conþinuturi, produse (10), iar
cel propus de V. Gerlach - A. Sullivan include ºase
categorii principale: identificarea, atribuirea, descrierea, construirea, ordonarea, demonstrarea (11).
Modelul taxonomic construit de noi ºi care constituie baza unor curriculumuri disciplinare, elaborate în
cadrul proiectului reformei învãþãmîntului obligatoriu,
se fundamenteazã pe trei abordãri coerente: prima
abordare este legatã de categorii procesuale: cunoaºterea, înþelegerea, aplicarea, integrarea; a doua  de
unitatea sinteticã a cunoºtinþelor, capacitãþilor,
competenþelor ºi atitudinilor; a treia se referã la
ierarhizarea obiectivelor cognitive în conformitate cu
complexitatea operaþiilor de gîndire. Schematic taxonomia obiectivelor poate fi reprezentatã astfel:
1. Cunoaºterea ºi înþelegerea
1.1. Reproducerea mnemonicã a datelor (reproducerea, identificarea, denumirea, exprimarea, stabilirea, interpretarea simplã...).
2. Aplicarea
2.1. Nivelul operaþiilor de gîndire (analiza, sinteza,
clasificarea, generalizarea ...).
2.2. Nivelul gîndirii logice (transferarea, interpretarea,
argumentarea, inducþia, deducþia, aprecierea ...).
3. Integrarea
3.1. Nivelul gîndirii creative ºi practice (realizarea
situaþiilor de problemã, cercetarea, planificarea,
elaborarea de noi idei ...).
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Obiectivele de referinþã se elaboreazã în baza celor
transdisciplinare, pe arii curriculare ºi generale pe
disciplinã ºi se exprimã în termeni de acþiune concretã,
referindu-se la o situaþie concretã (unitate de conþinut).
Obiectivele operaþionale reprezintã ultimul nivel de
concretizare a obiectivelor educaþionale. Ele se referã
la performanþe mãsurabile ºi detectabile prin schimbãri
vizibile de comportament ºcolar. Datoritã caracterului
detaliat al obiectivelor operaþionale, dar ºi al numãrului
lor relativ mare, de regulã, ele nu apar în curriculumul
ºcolar, ci sînt elaborate de cãtre profesori ºi vizeazã
unitãþi sau ansambluri de unitãþi de conþinut, abordate
la nivelul unei anumite lecþii sau al unor grupuri de lecþii.
Funcþiile obiectivelor operaþionale explicã importanþa formulãrii ºi folosirii lor în practica educaþionalã.
Acestea:
/ devin elemente de referinþã ºi criterii pentru a
evalua dacã scopul a fost atins;
/ repereazã activitatea profesorului;
/ orienteazã în alegerea metodelor, mijloacelor ºi
a strategiilor adecvate acþiunii didactice;
/ servesc drept bazã în elaborarea sarcinilor
didactice;
/ sînt criterii în revizuirea ºi amelioarea acþiunii
educaþionale.
Clasificarea ierarhicã a obiectivelor educaþionale
poate fi reprezentatã grafic astfel:
Idealul educaþional
Obiectivele generale
la nivel de sistem
Obiectivele pe
trepte
Obiectivele
transdisciplinare

Obiectivele
disciplinare

Obiectivele pe
arii curriculare

Generale
Cadru/ de referinþã
Operaþionale

Acest model de clasificare a obiectivelor educaþionale (el poate fi numit liniar) are o mare importanþã
pentru cei care au elaborat curriculumul ºi pentru
cadrele didactice. În acelaºi timp el nu poate coordona
definirea ºi realizarea obiectivelor în cadrul procesual
(la nivelul unei lecþii sau a unui grup de lecþii), deoarece nici un obiectiv disciplinar nu poate fi exclusiv
general, de referinþã sau operaþional. Cu alte cuvinte,
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3.2. Nivelul de atitudini (receptarea, reacþia, aprecierea, caracterizarea, valorizarea, dezvoltarea, organizarea ...).
Obiectivele transdisciplinare sau taxonomiile pot
fi privite ca standarde, în temeiul cãrora se elaboreazã
obiectivele pe trepte ºi niveluri, obiectivele pe arii
curriculare ºi cele pe discipline.
Acest tip reprezintã mecanismul de bazã care asigurã coerenþa dintre toate tipurile de obiective educaþionale la nivel transdisciplinar ºi intradisciplinar.
Avantajele strategiei didactice axate pe obiective
sînt urmãtoarele:
l obiectivele devin repere în evaluarea randamentului ºcolar ºi realizarea feedback-ului;
l obiectivele sînt indicatoare de analizã a rezultatelor individuale ºi generale;
l pornind de la obiective, se justificã eficienþa
activitãþii educaþionale;
l obiectivele dau orientare strategiei ºi tacticii
educaþionale;
l obiectivele reglementeazã dozarea conþinutului învãþãmîntului.
Obiectivele pe trepte ºi niveluri de învãþãmînt
Acest tip de obiective are, de asemenea, un
caracter transdisciplinar ce vizeazã acþiunea educativã
pe parcursul unei anumite trepte de învãþãmînt: primar,
gimnazial, liceal, universitar.
În afarã de funcþiile sus-numite, acest tip de
obiective poate fi tratat ca standarde educaþionale finale pe trepte de învãþãmînt.
Obiectivele pe arii curriculare
Aceastã categorie pedagogicã transpune obiectivele transdisciplinare la nivelul unor discipline
înrudite sau al unor grupe integrate de discipline.
Obiectivele de acest tip se elaboreazã în conformitate cu urmãtoarele arii:
 limbã ºi comunicare;  educaþia artisticã;
 matematica ºi ºtiinþe;  educaþia tehnologicã;
 ºtiinþe socio-umane;  educaþia fizicã.
În cadrul învãþãmîntului profesional-tehnic ºi
universitar anumite arii curriculare se dezvoltã, altele
sînt excluse, fiind înlocuite cu unele noi, specifice
domeniului respectiv.
Obiectivele generale ale disciplinei vizeazã
principalele categorii de cunoºtinþe, competenþe ºi
atitudini ce se structureazã prin studierea unei discipline. Acest tip de obiective se elaboreazã în baza
celor transdisciplinare ºi conþinutului unitar al obiectului (fãrã a discrimina conþinuturile în unitãþi particulare).
Obiectivele-cadru reprezintã un complex unitar de
obiective de referinþã generalizatoare, raportate la un
modul al conþinutului disciplinei date. Obiectivelecadru nu se consemneazã ca obligatorii pentru toate
disciplinele ºcolare.

EX CATHEDRA

IE

RH

Elevul va fi capabil
 sã analizeze o propoziþie
 sã evidenþieze subiectul ºi predicatul
 sã determine prin subliniere subiectul ºi
predicatul
 sã deseneze figuri geometrice
 sã deseneze un pãtrat folosind echerul
 sã deseneze un unghi drept utilizînd echerul

Obiectivul
l de capacitate
l general de referinþã
l final
l de capacitate
l operaþional
l intermediar
l de capacitate
l operaþional
l final
l de capacitate
l general
l final
l de capacitate
l operaþional
l final
l de capacitate
l operaþional
l intermediar

Alegerea (formularea) obiectivelor pentru o lecþie anumitã din curriculumul ºcolar se realizeazã în concordanþã
cu subiectul acesteia ºi finalitãþile scontate. În cazul dat se formuleazã obiectivele operaþionale finale sau obiectivele
de referinþã finale (pentru un grup de lecþii) ºi sînt atinse prin obiectivele intermediare  operaþionale.
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IE

RA

C O N Þ I N U T

obiectivele nu au un caracter static.
Pentru a rãspunde la întrebarea: Ce tipuri de obiective se proiecteazã la nivelul unei lecþii?, propunem un
model tridimensional de clasificare a obiectivelor disciplinare.
Prima categorie (conform conþinutului) evidenþiazã obiectivele în corespundere cu tipul lor:
 obiective de cunoºtinþe;
 obiective de capacitãþi-competenþe;
 obiective de atitudini.
A doua categorie (conform formulãrii) repartizeazã obiectivele în alte trei grupuri:
 obiective cu formulare generalã, care nu permite o evaluare identicã ºi obiectivã a rezultatului obþinut.
Acest tip coreleazã cu obiectivele generale ale disciplinei ºi cu obiectivele-cadru;
 obiective cu o formulare generalã, însã mai concretã, corelatã cu unitãþile de conþinut clar descrise; dar ºi
în acest caz evaluatorii pot aprecia rezultatul actului învãþãrii în mod diferit. În baza acestui tip pot fi formulate
mai multe variante de obiective de evaluare;
 obiective cu formulare operaþionalã; caracterizate prin faptul cã pot fi apreciate identic de mai mulþi evaluatori.
De obicei, ele sînt ºi obiective de evaluare.
A treia categorie (conform ierarhizãrii) presupune
douã grupuri de obiective:
 finale: care pot fi atinse la finele actului edude cunoºtinþe
caþional;
 intermediare: realizarea lor este o condiþie
de capacitãþiobligatorie pentru atingerea ulterioarã a obieccompetenþe
tivelor finale. Acestea, de obicei, sînt corelate
cu sarcinile didactice.
Clasificarea datã este una convenþionalã. Orice
de atitudini
finale
obiectiv poate deveni final numai la o etapã fixã de
intermediare
F O R M U L A R E
învãþare, adicã nici un obiectiv nu poate fi exclusiv
generalã
operaþionalã
(final sau intermediar). Obiectivul final la urmãtoarea
etapã a procesului de învãþare se transformã (sau
Modelul tridimensional de clasificare
poate sã se transforme) în obiectiv intermediar.
a obiectivelor educaþionale
Exemple de obiective educaþionale în contextul
clasificãrii date:
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Atunci cînd se elaboreazã lista obiectivelor pentru o lecþie concretã, este important ca acestea sã fie puse în
concordanþã cu domeniile respective ale modelului de obiective transdisciplnare (taxonomie).
Structura obiectivelor
transdisciplinare

Structura obiectivelor operaþionale (de referinþã)
finale la nivelul unei lecþii (grup) de lecþii
1.1.
1.2.
...
2.1.
2.2.
...
3.1.
3.2.
...

I. Cunoaºterea ºi înþelegerea

II. Aplicarea

III. Integrarea

Obiectivul lecþiei, formulat corect, are întotdeauna
un echivalent în modelul taxonomic al obiectivelor
transdisciplinare. Învãþarea poate fi consideratã
eficientã ºi deplinã (formativã) dacã în cadrul unui
subiect vor fi realizate obiectivele de toate nivelurile.
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Standardele învãþãmîntului superior.
Delimitãri conceptuale
Învãþãmîntul a fost întotdeauna expresia perioadei
ce l-a generat. Astãzi comunitatea doreºte sã formeze
personalitãþi, specialiºti, profesioniºti care ar putea
sã se adapteze la condiþiile vieþii existente. În situaþia
în care circumstanþele de ordin obiectiv (epuizarea
continuã a resurselor materiale în raport cu creºterea
demograficã) ºi cele de ordin subiectiv (valorificarea
tot mai eficientã a potenþialului intelectual) determinã
predominarea resurselor umane asupra celor materiale, creºte ponderea învãþãmîntului în context sociocultural. Atît din considerente social-economice cît
ºi culturale sînt puse în valoare dimensiunile de
personalitate formate prin învãþãmîntul superior.
Din aceastã perspectivã, universitãþile vor rãspunde exigenþelor sociale prin:
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 valorificarea potenþialului existent, realizabilã
prin acþiuni bazate pe resursele ºi necesitãþile
interne ale sistemului de educaþie;
 asigurarea flexibilitãþii sistemului prin ajustare
structuralã;
 elaborarea unui sistem de referinþã pentru
studenþi ºi cadre didactice care sã anticipeze
nivelul dezvoltãrii societãþii.
Implicarea universitãþilor în satisfacerea cerinþelor
sociale în domeniul învãþãmîntului este posibilã,
deoarece aceste instituþii reprezintã niºte centre
deschise de culturã ºi educaþie.
Flexibilitatea procesului permite satisfacerea nevoilor de formare continuã în situaþia creºterii permanente
a numãrului de studenþi ºi a gradului de neomogenitate
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Din categoria factorilor obiectivi fac parte: sistemul economic ºi piaþa forþei de muncã, sistemul
instructiv-educativ ºi tradiþiile pregãtirii profesionale
iniþiale în învãþãmîntului superior ºi ale formãrii
profesionale continue, precum ºi condiþiile actuale ale
procesului educaþional cu implicarea tehnologiilor
didactice moderne.
Din perspectiva dimensiunilor de personalitate ºi a
aspectului operaþional-funcþional al problemei, apare
imperativul creãrii motivaþiei cognitive ºi operativacþionale, orientate spre activitatea profesionalã. În
aceastã ordine de idei, standardul se va elabora în baza
urmãtoarelor abordãri: personal-acþionale, culturale,
antropologice. Primul tip de abordare va determina drept
obiectiv formarea personalitãþii profesionistului,
îndeosebi din punct de vedere volitiv-motivaþional; al
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a acestora. Posibilitãþile de realizare a personalitãþii în
învãþãmîntul superior sînt asigurate prin funcþiile
mediilor educaþionale: de cercetare, descoperire/
investigaþie, predare, instruire, formare continuã.
Interferenþa acestora, cît ºi multiplele caracteristici
tradiþionale sau recent conturate, garanteazã formarea/
amplificarea unor trãsãturi solicitate tot mai insistent
de piaþa forþei de muncã ºi de procesul de integrare
socialã: adaptare, responsabilitate, iniþiativã.
Aceste caracteristici rãspund unor imperative de
cultivare a personalitãþii în contextul tendinþei de
globalizare continuã. În situaþia cînd colaborarea tot
mai intensã dintre state devine o necesitate, o condiþie
a existenþei, succesele învãþãmîntului superior constituie un bun comun al umanitãþii, fapt ce conduce la
creºterea rigorilor faþã de pregãtirea profesionalã în
cadrul formãrii multidimensionale ºi continue.
Indiferent de ponderea statului nostru la scarã
europeanã/mondialã, integrarea lui socialã, politicã ºi
economicã este un proces firesc la momentul actual.
Întrepãtrunderea problemelor economice globale
cu cele ale economiei naþionale: lipsa de mijloace
materiale ºi prezenþa unui valoros potenþial uman
determinã nevoia valorificãrii la cotã maximã a resurselor existente. Pentru a beneficia de integrare prin
rezultatele învãþãmîntului superior (cercetãri/investigaþii ºi cadre de înaltã calificare), Republica Moldova
trebuie sã-ºi racordeze parametrii procesului cu cei de
peste hotare. În acest sens, standardele constituie
mecanismul încorporãrii, prin depãºirea anacronismului ºi a izolãrii condiþionate de necorespunderea
finalitãþilor la scarã europeanã ºi mondialã.
Caracterul organizat ºi cel sistemic, derivate din
însãºi natura procesului educaþional, au fost dintotdeauna trãsãturi definitorii ale învãþãmîntului. Incompatibilitatea instruirii cu incidentalul ºi lipsa de
organizare au generat nevoia continuã de reglementare
a cerinþelor faþã de proces ºi rezultat. În contextul
realitãþii în care trãim, standardele vor întruni esenþa
problematicii în viziune actualã, iar structura lor va
delimita direcþiile fundamentale ale preocupãrilor,
creînd posibilitatea aderãrii/integrãrii la/în spaþiul
educaþional unic.
Standardele învãþãmîntului universitar reprezintã
parametrii profesionali ai specialistului, care satisfac
comanda socialã într-un domeniu concret de activitate.
Standardele culturii de specialitate, care stabilesc
conduita/activitatea social-profesionalã, sînt determinate de influenþa factorilor obiectivi ºi subiectivi. Se
va þine cont de necesitãþile social-economice ºi de
aspiraþiile individului axate pe formarea dimensiunilor
de personalitate, considerate de acesta drept mecanism (posibilitãþi) de inserare socialã prin realizare
personalã.
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doilea tip va realiza formarea la student a capacitãþilor
ce i-ar permite sã aprecieze dinamica domeniului: teoria
ºi practica în contextul culturii universale. Aspectul
antropologic condiþioneazã cunoaºterea omului ca bazã
a activitãþii profesionale ºi este generatã de factorii
obiectivi: în prezent o mare parte din specialiºti, absolvenþi ai universitãþilor, sînt angajaþi în sfera de deservire
ori au profesii a cãror esenþã constã în comunicarea cu
oamenii. În acest sens, un rol aparte îl au facultãþile cu
profil pedagogic.
Sistemul finalitãþilor unei activitãþi profesionale
concrete cu implicarea aspectului subiectiv de personalitate determinã obiectul standardizãrii, structura ºi
conþinutul acestuia. Obiectul standardizãrii constituie
caracteristica generalã a activitãþii ºi mecanismul
formãrii profesionale: structura modalitãþilor de
organizare/realizare a pregãtirii de specialitate, calificarea la sfîrºitul studiilor, durata învãþãrii, posibilitãþile
de instruire continuã; cerinþele faþã de nivelul de
pregãtire al educabililor conform programei: culturã
generalã; nivelul celui implicat în proces în scopul
creãrii mecanismului de învãþare ºi activitate, formarea
complexã pentru exercitarea atribuþiilor profesionale
prin diverse module de conþinut, exigenþele faþã de
conþinutul ºi metodica de evaluare a standardului.
Standardul reprezintã, în esenþã, modelul comportamental conform rigorilor social-economice. El
exprimã norme unice pentru toþi candidaþii la rolul de
student, care solicitã o formare profesionalã într-un
domeniu concret de activitate ºi rigori unice pentru
pretendenþii la calificarea profesionalã. Aceste norme
garanteazã pregãtirea cultural-profesionalã necesarã
la nivel minim (dar satisfãcãtor) de performanþã 
situaþie dictatã de esenþa procesului educaþional,
apreciat drept unul de dezvoltare a potenþialului
biopsihic individual. Cu standardele educaþionale se
va asigura calitatea pregãtirii profesionale prin
formarea comportamentului ce ar satisface exigenþele
unui gen de activitate social-utilã, ceea ce nu înseamnã
cã aceste norme vor impune procesului de învãþãmînt
rigiditate. Tocmai temerile de acest ordin genereazã
rezerve faþã de acceptarea standardelor ºi promovarea
lor. În contextul imprevizibil al situaþiilor-problemã,
activitatea reclamã niºte indici comportamentali invocaþi de responsabilitatea profesionalã.
Prin determinarea nivelului minim, obligatoriu
pentru toþi discipolii, apare posibilitatea atingerii
performanþei de nivel mediu ºi superior în funcþie de
potenþialul individual al persoanei. Realizarea acestor
deziderate este condiþionatã de diversele funcþii ale
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învãþãmîntului universitar ºi de angajarea studentului
în acþiuni corespunzãtoare aspiraþiilor ºi aptitudinilor
individuale. Din aceastã perspectivã, învãþãmîntul
superior satisface tendinþa prospectivã a activitãþii
instructiv-educative prin specificul realizãrii educaþiei.
Funcþia de cercetare permite antrenarea studenþilor
în domeniul teoretic al ºtiinþelor, depãºind limita
standardului educaþional la acest capitol. Practica de
producþie creeazã oportunitãþi de formare a abilitãþilor.
Indiferent de capacitãþi ºi posibilitãþi, prin conþinuturi
ºi factorii implicaþi în proces, standardul va asigura ºi
mecanismul formãrii continue.
Dificultatea elaborãrii/implementãrii/evaluãrii
standardelor constã în contradicþia dintre esenþa ºi
funcþionarea acestora. Pe de o parte, standardul
impune parametri unici ce implicã subordonarea
procesului de învãþãmînt aceloraºi exigenþe, care
urmeazã a fi respectate întocmai, deci se cere apreciat
ca ceva strict determinat. Pe de altã parte, eficienþa lui
se afirmã prin capacitatea de a fi receptiv la cerinþele
sociale de ordin obiectiv ºi subiectiv, de a se schimba
în concordanþã cu acestea ºi a asigura conexiunea
dintre elementele de structurã existente ºi cele ce
pretind a fi incluse în sistem.
Din aceastã perspectivã, standardul va fi apreciat ca
ceva strict determinat ºi totodatã deschis unor posibilitãþi
de remaniere. El va întruni aceastã caracteristicã generalã
în situaþia cînd parametrii comportamentali vor fi axaþi
pe o gamã de competenþe ce întregesc profilul profesional al generalistului adaptabil. Prin aceastã calificare
nu se vrea a se înþelege lipsa de limite ºi de profunzime.
Din contra, standardul indicã parametrii pregãtirii profesionale ºi reprezintã criteriile de evaluare a calificãrii. Dar
realitatea existentã are destule argumente împotriva
specializãrilor înguste. Din aceste considerente, se va
pune accentul pe acea laturã a standardului care este
orientatã spre formarea de atitudini, motivaþii pentru
activitatea profesionalã ºi consolidarea mecanismului
învãþãrii continue.
REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Stanciu, I. Gh., ªcoala ºi doctrinele pedagogice în secolul XX, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, Bucureºti, 1995.
2. Vãideanu, G., Educaþia la frontiera dintre
milenii, Editura Politicã, Bucureºti, 1998.
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Elena MURARU, Otilia DANDARA,
Nicolae SILISTRARU

STANDARDELE ÎNVÃÞÃMÎNTULUI SUPERIOR. DELIMITÃRI CONCEPTUALE

Este mult mai important sã se
cunoascã ceea ce se face, decît sã
se facã ceea ce se cunoaºte.

Boethius

Aurelia RAILEANU

Finalitãþi la disciplinele
ºcolare din aria curricularã
Matematicã ºi ªtiinþe

Conform noii concepþii pedagogice, învãþarea
cognitivã a unui domeniu implicã procesul de asimilare
conceptualã a acestuia cu scopul creãrii, la nivelul
intelectului celui care studiazã, a unui comportament analog specialistului. Acest comportament
(competenþe) este determinat, de fapt, de capacitãþile
mintale, adicã de potenþialul intelectual al elevului, de
abilitatea de a-ºi mobiliza în mod optim resursele biopsiho-fiziologice pentru a rezolva o problemã.
Capacitãþile în cauzã servesc drept þinte de
orientare a procesului de învãþãmînt întru realizarea
idealului educaþional actual, care vizeazã formarea
personalitãþii creatoare ºi independente, adaptabile
la condiþiile de schimbare inovatoare acceleratã a
societãþii postindustriale.
Prin învãþarea cognitivã în domeniul ºtiinþelor
exacte se urmãreºte înzestrarea elevului cu un inventar de capacitãþi care cuprinde:
În domeniul perceptiv:
l capacitatea de a asimila rapid datele (formele,
mãrimile etc.) ºi semnificaþia lor;
l capacitatea de a sesiza rapid invarianþi sau
conexiuni într-o mulþime de date.

În domeniul operaþional:
l capacitatea de a reprezenta prin simboluri
obiecte din domeniul matematicii/informaticii, fizicii, biologiei, chimiei; de a reduce la
scheme fenomenele plurivalente; de a înþelege
semnificaþia unor scheme ºi de a le interpreta;
de a opera cu diferite niveluri de abstracþii; de
a face clasificãri complexe; de a integra o
entitate în cadrul unora de alt nivel; de a
generaliza ºi a particulariza rapid în sfera
obiectelor ºi a relaþiilor matematice, fizice,
chimice, biologice; de a efectua evaluãri ºi
relaþionãri (de a raporta un obiect sau o acþiune
la un sistem de referinþã); de a estima operativ,
cu o marjã micã de eroare, rezultatele unor
demersuri; de a face asocieri între termeni
variaþi; de a formula aserþiuni în condiþiile unei
teorii date; de a realiza inferenþe logice, operaþii
de deducere a unui enunþ din altul, prin care
se admite o judecatã în virtutea legãturii acesteia cu alte judecãþi considerate ca fiind adevãrate. Aceste inferenþe pot fi: condiþionale (se
referã la stabilirea consecinþei ce rezultã din
condiþiile date); consecutive (vizeazã consecinþa imediatã  în paºi mici  care rezultã
din condiþiile date); cauzale (se raporteazã în
dependenþã de tipul cauzã-efect sau, mai exact,
la faptul cã o modificare de un anumit tip
produce un anumit efect); modale (se referã
la modul de funcþionare a unor operatori);
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procedurale (þin de succesiunea operaþiilor
într-un algoritm); normative (vizeazã încadrarea unei entitãþi din matematicã, informaticã,
fizicã, chimie, biologie într-o anumitã normã
sau categorie).
De asemenea, este vorba despre capacitatea de a
construi lanþuri de inferenþe logice coerente, consistente ºi necontradictorii. Acestea se constituie în
raþionamente deductive sau inductive ce pot fi derulate în absenþa oricãrui suport material (hîrtie, creion,
material demonstrativ etc.): de a opera în timp raþional
(în baza unor algoritmi interiorizaþi sau a automatizãrii
unor complexe operatorii) cu numere ºi alte tipuri de
simboluri, de a face transferuri rapide de la un concept la altul, de la concret la abstract ºi invers, de la o
operaþie mintalã la alta, de la un model la altul; de a
transfera algoritmi în situaþii noi; intuirea profundã a
fenomenelor studiate în cadrul matematicii, informaticii, fizicii, chimiei, biologiei ºi a finalitãþilor unor
demersuri (acestea se pot subsuma capacitãþii de
orientare globalã adecvate unei probleme date);
conceperea ºi soluþionarea de probleme într-o manierã
creativã; elaborarea de teorii.
În domeniul comunicaþional:
l capacitatea de a descrie caracteristicile unui
obiect matematic, fizic, chimic, biologic; de
a formula definiþii ce respectã genul proxim ºi

diferenþele specifice; de a descifra mesaje; de
a sesiza esenþialul dintr-un mesaj; de a comunica sintetic rezultatele unor analize.
În domeniul afectiv:
l capacitatea de a se concentra asupra problemei; atracþia spre problematic; capacitatea de
a aprecia rigoarea, ordinea ºi eleganþa în arhitectura rezolvãrii unei probleme sau a elaborãrii unei teorii.
Finalitãþile educaþionale menþionate se conþin implicit în sistemul de obiective curriculare. Sperãm cã
aceastã prezentare va veni în sprijinul profesorului la
elaborarea obiectivelor concrete (operaþionale) ce
vizeazã performanþele de învãþare la nivelul activitãþii
didactice (educative, în termeni de acþiuni ale elevilor,
observabile ºi controlabile la diferite intervale de timp).
REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Piajet, J., Baze ºtiinþifice pentru educaþia de
mîine, în Revista de pedagogie, 1972.
2. Piajet, J., La psychologie de lintelligence;
Librairie Armand Colin, Paris, 1967.
3. Radu, M.; Radu, N., Reciclarea gîndirii,
Editura Sigma, Bucureºti, 1991.
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Finalitãþile educaþiei
lingvistice ºi a
celei literar-artistice
...datoria primã ºi ultimã e împlinirea de sine.
/M.Eliade/

În debut, pentru a evita vreo confuzie, mi-ar plãcea sã limpezesc
lucrurile în ceea ce priveºte subiectul, pornind de la prezentarea
generalã a termenului conform Dicþionarului de pedagogie: Finalitãþile pedagogice reprezintã orientãrile asumate la nivel de politicã
a educaþiei în vederea realizãrii activitãþii de formaredezvoltare a
personalitãþii umane conform anumitor valori angajate în proiectarea sistemului ºi a procesului de învãþãmînt (S.Cristea, p. 144).
Aflîndu-ne în perioada reformei învãþãmîntului, documentul-cheie pentru cei implicaþi în procesul didactic ºi
nu numai rãmîne a fi Curriculumul de bazã, respectiv curriculumul disciplinar (limba ºi literatura românã), ce se
axeazã pe Teleologie  ºtiinþa despre scopuri, obiective, standarde, care defineºte liniile de perspectivã ºi finalitãþile
educaþiei lingvistice/educaþiei literar-artistice (EL/ELA).
Din cele menþionate se desprinde ideea cã ºcoala, s-ar pãrea, are o singurã finalitate  pregãtirea elevului
pentru activitatea ulterioarã, dezvoltarea intelectului acestuia. În ce mod contribuie EL/ELA la atingerea idealului
educativ? Desigur prin formarea unui locutor ºi cititor cult, realizarea fiind posibilã doar prin finalizarea obiectivelor
cadru à obiectivelor de referinþã à obiectivelor operaþionale.
De aici, crearea oportunitãþilor ºi proiectarea activitãþilor de învãþare rãmîn sarcinile de bazã ale cadrului didactic (problema
cardinalã a celor care predau se rezumã la: cum vom face ca elevul sã fie capabil de a atinge obiectivul curricular).
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De exemplu: obiectivul-cadru Formarea culturii comunicãrii (la cl. V-IX) se va realiza prin mai multe obiective
de referinþã. Pentru ilustrare, voi recurge la obiectivul 4.8 Elevul va fi capabil sã elaboreze scurte texte funcþionale
(cl. a V-a). Învãþarea fiºei de bibliotecã, anunþului publicitar, scrisorii va fi efectuatã prin urmãtoarele obiective
operaþionale:
a) sã construiascã enunþuri interogative, exclamative, urmînd indicaþiile profesorului;
b) sã extindã ºi sã reducã anumite texte funcþionale, conform unei scheme;
c) sã redacteze o scrisoare, un anunþ publicitar, pornind de la cerinþele propuse.
În clasa a VI-a, elevul îºi completeazã cunoºtinþele ºi îºi dezvoltã abilitãþile, realizînd obiectivul dat prin redactarea
scrisorii, telegramei, iar în clasa a VII-a  prin scrierea cererii, a programului de spectacol, fiind capabil:
a) sã identifice trãsãturile unui program de spectacol, pornind de la un original;
b) sã redacteze o cerere la nivel de experienþã personalã;
c) sã completeze un mandat poºtal, în baza unui model
ca, ajungînd în clasa a VIII-a, sã fie capabil sã elaboreze texte aparþinînd diverselor stiluri funcþionale, adaptînd
redactarea la situaþia de comunicare ºi la parteneri.
În clasa a IX-a, ultima la treapta învãþãmîntului secundar, elevii vor redacta diferite texte cu caracter utilitar,
ceea ce va fi atins prin urmãtoarele obiective operaþionale:
a) sã identifice diferite tipuri de scrisori, redactîndu-le;
b) sã redacteze un CV, adaptîndu-l la situaþia propusã;
c) sã formuleze un raport în baza textului citit.
Aici ºi acum vor studia CV-ul, revenind la cerere, demers, proces-verbal. Pe parcursul acestor ani se învaþã
însã ºi fiºa biograficã. Probabil mulþi ºi-au pus întrebarea de ce se insistã asupra fiºei biografice a autorului operei
literare? Fiindcã aceasta pe lîngã funcþia de liant între opera literarã ºi viaþa scriitorului (obiectiv de educaþie literarã),
mai serveºte ºi drept model pentru elevi, ajutîndu-i sã-ºi elaboreze mai tîrziu propriul CV, adicã pentru atingerea
unui obiectiv de educaþie lingvisticã.
De exemplu:

Fiºa biograficã (a scriitorului)
Scriitor român: poet, prozator
S-a nãscut la ... în ...
Viaþa
l Provine dintr-o familie ...
l Studiazã la ...
Opera
l Volume de poezie ...
l Volume de prozã ...
Concluzii

Elevul încearcã sã alcãtuiascã
fiºa biograficã personalã

Fiºa biograficã (a elevului)
Numele ... Prenumele ...
Data ºi locul naºterii ...
Numele, prenumele pãrinþilor ...
Numele, prenumele fraþilor ...
Domiciliul: Str...nr...et... ap ...
Localitatea ... Sector ...
ªcoli urmate:
cl. I  IV...
cl. a V-a ...
Activitãþi deosebite ... Pasiuni ...

De ce textul scris? (De fapt, mai mult se comunicã
oral). De ce funcþional? Aº prefera sã rãspund la aceastã
întrebare citîndu-l pe A. Palii: în societatea modernã
nu existã om care nu ar avea nevoie sã scrie un text.
Chiar ºi acei de la coarnele plugului sau strung au
necesitatea ca uneori sã scrie o cerere de angajare în
cîmpul muncii, ori o cerere de concediu, sau pur ºi
simplu o scrisoare amicalã etc. Intelectualii sînt mai
des sau mult mai des în situaþii în care trebuie sã
redacteze demersuri, proceseverbale sau alte acte.
ªi toate acestea sînt texte cu anumite structuri ºi alte
caracteristici, necunoaºterea cãrora îngreuneazã
sau chiar blocheazã comunicarea scrisã.
Referindu-mã la textele funcþionale, am încercat sã

CV-ul
Numele, prenumele ...
Data ºi locul naºterii ...
Studii:
A ...
B ...
Cursuri ...
Experienþã profesionalã ...
Informaþii suplimentare ...

demonstrez realizarea obiectivelor de referinþã propuse, prin intermediul cãrora atingem obiectivul-cadru
Formarea culturii comunicãrii, ce vizeazã o parte din
finalitãþile educaþionale ale disciplinei.
Deci, pe parcursul diferitelor etape (primarã,
gimnazialã, licealã), încercãm sã contribuim la formarea
unui ideal prin înfãptuirea obiectivelor-cadru:
1. Formarea culturii comunicãrii.
2. Formarea unor competenþe de muncã intelectualã.
3. Formarea culturii literarartistice.
4. Formarea ºi dezvoltarea motivaþiilor, atitudinilor ºi gîndirii critice.
Mulþi dintre noi vor susþine cã este imposibil sã
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Clasa a V-a
(model propus de manual)

Pe lîngã faptul cã îºi vor scrie
CV-ul la zi, elevilor li se propune
urmãtoarea situaþie: sã îºi imagineze cã au vîrsta de 30 de ani ºi vor
sã se angajeze la serviciu...
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atingi idealul. Perfecþiunea, ca ideal uman, poate fi
realizatã doar în dimensiunea nesfîrºitului, însã
aspiraþia cãtre nelimitat ºi veºnic nu trebuie sã fie
îngrãditã de iluzia perfecþiunii finite, afirma N.Berdiaev (Cf.: Vl.Pâslaru, Introducere în teoria educaþiei
literar-artistice, p. 119).
Idealul ce stabileºte contingenþe cu cel uman este
idealul educaþional, pe de o parte, ºi cel al educaþiei
literar-artistice, pe de alta, susþine Vl.Pâslaru, iar
nucleul idealului educaþional sã-i formeze copilului
cãutarea sensului vieþii. Natura idealului educaþiei
literare ºi artistice este determinatã de obiectul artei
[ ]. De aceea arta modeleazã ºi construieºte
imaginea idealã a omului (Ibidem, p. 124).
Astfel, elevul, studiind de-a lungul anilor limba ºi
literatura românã, trebuie sã ajungã o persoanã capabilã sã se orienteze în viaþã prin comunicare eficientã
în diferite situaþii, aptã sã sesizeze frumosul ºi sã-ºi

exprime atitudinea faþã de valorile estetice ºi etice,
pregãtitã sã-ºi achiziþioneze în mod independent ºi
creator cunoºtinþele ºi capacitãþile solicitate, conºtientã fiind de necesitatea ºi funcþionalitatea acestora; deci, o personalitate cu un ansamblu de cunoºtinþe, atitudini ºi aptitudini comunicative/literare formate pe parcursul ºcolaritãþii.
Viaþa e drum, cale dreaptã ºi progresivã,
pe care umblînd, omul ajunge cauza
ascensiunii sale ºi ia cunoºtinþã de ea.
M.Eliade
REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea, S., Dicþionar de pedagogie, Editura
Litera, Chiºinãu, 2000.
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Zinaida CIOBANU

Lapproche communicative
dans lenseignement du FLE
Depuis plusieurs années la didactique de l’enseignement du FLE (français
langue étrangère) a changé. A présent, il est axé sur la pédagogie par objectifs
et sur l’approche communicative, ce qui veut dire qu’il faut partir de l’analyse
des besoins des apprenants vers le contenu du cours à enseigner.
Dans cette démarche pédagogique une place importante appartient aux
objectifs d’apprentissage, aux orientations méthodologiques qui en découlent
et aux implications qu’elle entraîne pour les trois facteurs en présence: les
enseignants, les apprenants et les matériaux pédagogiques.
L’approche communicative:
Lancement

1971

Objectif général

apprendre à parler et à communiquer dans des
situations de la vie quotidienne

Le public visé

scolaire, adolescents et adultes (niveau débutant,
intermédiaire et avancé)

Le statut de l’enseignant

il anime les cours, il est centré sur l’apprenant

Place de l’oral et de l’écrit

priorité à l’oral, passage à l’écrit très rapide

Place de la grammaire

priorité à la fonctionnalité (à la communication) en
prenant comme point de départ l’emploi de la langue
plutôt que les formes

Progression

riche et varié suivant les documents authentiques et
les besoins langagiers
non rigoureuse, selon les besoins des apprenants

Supports d’activités

authentiques, écrits, oraux et visuels

Finalités

a) linguistiques: acquisition des 4 compétences:
compréhension orale et écrite des messages,
expression orale et écrite sur des sujets variés
b) en pédagogie générale: formation d’attitudes
et épanouissement de la personnalité

Le lexique
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Exemple de manuels suivant cette approche élaborés
dans la République de Moldova:
! V-e, VI-e , X-e – auteurs: Emilia Bulhac, Zinaida
Ciobanu, Iulia Atanasov
! VII-e – auteurs: Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov,
Maia Cotelea, Larisa Cãzãnescu
! IX-e – auteurs : Eufrosinia Axente, Cezaria Vasilache, Ala Bujor, Tatiana Petcu
! XII-e – auteurs : Cezaria Vasilache, Maria Cotlãu,
Maia Cotelea, Zinaida Vîrlan
Le schéma classique de l’objet de l’éducation si on
l’applique à l’enseignement du FLE (des langues vivantes)
peut se présenter et se commenter ainsi:
Finalités de l’enseignement
Buts
Description du cours
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Objectifs opérationnels
Les finalités de l’enseignement des langues vivantes
on les trouve dans les discours officiels et elles se présentent
sous forme de valeurs morales. Par exemple: ,,Développer
la coopération internationale, la compréhension et le respect
mutuel entre les peuples, entretenir un dialogue culturel avec
d’autres cultures, promouvoir et intensifier la libre circulation des hommes et des idées” et d’autres valeurs indispensables pour une société démocratique moderne.
Dans le cas de l’enseignement du FLE, ce pourrait être:
,,Améliorer la compréhension de la culture des pays
francophones” ou bien ,, Favoriser la communication entre
les peuples” ou bien encore ,,S’intégrer dans un milieu social et culturel français, francophone et européen” etc.
Pour réaliser ces finalités il faut bien choisir les moyens,
étant donné le fait que des moyens mal choisis ont souvent
compromis de nobles causes.
C’est seulement la mise en uvre des orientations
curriculaires, des manuels, des technologies pédagogiques
nouvelles et des apprentissages qui mettra en valeur et sera
une garantie de la réalisation de ces finalités éducatives.
Les buts: Ils définissent d’une manière générale les intentions des auteurs des manuels. En FLE, il s’agit de la
conception du programme de tout le cursus ou simplement
d’une unité ou d’une séquence d’apprentissage.
Description du cours: Elle consiste en une énumération
des savoirs et des savoir-faire qui seront étudiés au cours
du programme total ou partiel. C’est le contenu du programme.
Par exemple: Unité 7 ,,En ville” (classe de VI-e)
Vocabulaire
Grammaire
Savoirs
Phonétique
Civilisation
Savoir-faire Communication

DISCIMUS

Objectifs généraux: Ils sont centrés sur l’élève et
indiquent, en termes de capacités, les résultats escomptés à
la fin d’un cursus, d’une unité ou d’une leçon…
Par exemple: A la fin de l’unité 8 ,,Les courses” (V-e),
l’élève sera capable de se faire comprendre et de comprendre
les autres dans les situations suivantes de la vie quotidienne:
au magasin, au rayon de vêtements, au marché, à la pharmacie,
à la boulangerie etc.
Ou bien à la fin de l’unité 4 ,,L’école à cent facettes”,
(X-e) l’élève sera capable de défendre son point de vue sur
l’enseignement démocratique ou autoritaire en présentant
différents types d’arguments.
Objectifs spécifiques (ou communicatifs dans l’enseignement du FLE): Toujours centrés sur l’élève, ils affinent
l’objectif général en le démultipliant en autant d’objectifs
spécifiques qu’il est nécessaire pour que l’élève l’atteigne:.
Par exemple: A la fin de l’unité 1 ,,La rentrée” (V-e), l’élève
sera capable de parler des activités qu’il aime et qu’il n’aime
pas, de décrire la rentrée et la récréation dans son école.
Ou bien, à la fin de l’unité 1 ,,Sur le chemin du savoir”
(VII-e), l’élève sera capable d’exprimer une opinion positive ou négative et donner des ordres et des conseils.
Ces objectifs spécifiques sont systématisés dans la
rubrique ,,Communication” des manuels.
Objectifs opérationnels: Ils sont parfois appelés
,,objectifs spécifiques opérationnels”, car ils sont choisis
parmi les objectifs spécifiques comme étant ceux qui sont
les plus importants à faire acquérir pour pouvoir passer à
d’autres apprentissages. C’est pourquoi ce sont eux qui
seront évalués, car un objectif opérationnel bien formulé
est toujours directement évaluable.
Par exemple: A la fin de l’unité 1 ,,Vacances, voyages,
découvertes” (X-e) et après avoir effectué plusieurs activités
de ce type en classe, l’élève sera capable d’écrire en x minutes une carte postale à un ami français pour lui décrire le
voyage qu’il lui a organisé et ce qu’il fera quand il viendra en
Moldova. L’élève devra respecter les contraintes suivantes:
– ne pas oublier l’en-tête et les salutations finales
– utiliser le futur simple
– préciser:
l où ira son ami
l ce qu’il visitera
l les gens qu’il rencontrera
l
où il logera
l ce qu’il mangera
l
ce qu’il pourra
acheter
l les dépenses qu’il devra prévoir…
Il est évident qu’il ne faut pas se contenter des objectifs
terminaux. Nous devrons accorder une très grande importance
aux moyens par lesquels ces objectifs pourront être atteints.
Les manuels de français cités sont organisés autour des
4 compétences fondamentales: compréhension écrite et orale
(activités de lecture et d’écoute); expression écrite et orale et
mettent l’accent sur la dimension interculturelle dans l’enseignement du FLE.

• La ville • La rue • La poste • Les vêtements • Les accessoires • Les règles de la circulation
• L’adjectif • Les adjectifs invariables • Les articles
[ ]
L’arbre dans la ville moderne
• Demander le chemin • Indiquer la direction • Commenter le prix
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Les auteurs ont accordé une priorité à la spécification
des objectifs d’apprentissage et communicatifs qui sont
entraînés et évalués ainsi qu’aux documents authentiques
variés utilisés comme supports didactiques : articles de
presse, lettres, sondages, interviews, poésies, contes, textes
publicitaires, textes littéraires etc.
Ce qui est nouveau, c’est que pour la première fois on
a introduit les actes de parole que les apprenants seront
susceptibles de rencontrer plus tard dans la vie quotidienne
ou professionnelle et qui sont exploités dans des activités
riches et variées de prise de parole.
Ainsi, à la fin de la VI-e, l’apprenant sera capable de:
l conseiller
l interroger
l situer
l inviter/proposer
l parler de son
géographiquement
un lieu
état physique
l faire un portrait
l décrire un paysage
l exprimer la surprise
l comparer
l prendre congé
l souhaiter la bienvenue
l décrire le temps quil fait etc.
Dans les classes de lycée ces formules communicatives
seront affinées et permettront de nuancer la parole des
apprenants.
Concernant le contenu de la communication (les situations de la vie quotidienne) on pourrait dire que les thèmes
des unités sont pris des contextes langagiers généraux,
expriment le plus souvent les désirs des apprenants et sont
exploités compte tenu de leur âge.
Si, par exemple, le thème ,,La santé” est travaillé en
VI-e dans les situations:
l Christine est malade
l L’hygiène corporelle
l La visite du médecin
l La santé est dans l’assiette
l L’accident de Luc
alors en X-e nous nous sommes concentrés sur les sousthèmes:
l Les problèmes des adolescents liés à:
 la mémoire
 l’alcoolisme
 la toxicomanie
 la drogue
 la violence parmi
 le SIDA
les jeunes
Une place importante est accordée à la grammaire dans
une approche communicative et aux consignes qui sont
formulées le plus souvent de la manière suivante:
l
l
l

Utilisez l’impératif pour donner des conseils
Utilisez l’imparfait pour faire le portrait d’un
personnage historique…
Situez les actions suivantes dans l’avenir …

En appliquant cette démarche, l’objectif de l’unité, de la
leçon est non seulement de faire acquérir une compétence
linguistique, mais surtout une compétence communicative d’où
l’importance du travail sur les savoirs et les savoir-faire qui
sont entrainés dans des exercices pour le renforcement des
automatismes, d’application, de dépassement et dans des
activités interactives d’expression orale et de production écrite.
Développer la personnalité et ses attitudes (son savoirêtre) fait partie des valeurs d’une societé démocratique que
nous sommes en train de bâtir. Cet objectif majeur est suivi
à travers la lecture des textes bien choisis et des tâches
posttextuelles qui servent de déclancheur pour l’expression
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orale et écrite de l’apprenant et l’invitent à:

– exprimer son point de vue positif et négatif sur
l’école, les études, les relations parents-enfants, l’intégration des personnes handicapées dans le milieu social ordinaire, l’inégalité entre les pauvres et les riches etc.
– écrire des reflexions sur des sujets comme:
l Croire qu’on a tout découvert est une
erreur profonde
l La politesse est l’ABC de la civilisation
l Les livres sont les monuments les plus
durables
l Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau
sans sources, un arbre sans racines
l Une personne qui ne connaît pas les arts
ne peut pas se croire cultivée etc.
– organiser un débat sur les thèmes suivants:
l Que faut-il faire pour arrêter la consommation des drogues, du tabac et de l’alcool
par les jeunes?
l Pensez-vous que le troc soit une solution
pour un pays en crise?
– faire des sondages sur:
l Les traditions alimentaires du pays
l Les goûts musicaux des collègues etc.
– proposer des solutions aux problèmes exposés dans les documents étudiés etc.
La lettre d’Albert Camus à son professeur, le discours
de Louis Pasteur dans lequel il vénère le souvenir de ses
parents, la lettre d’Antoine de Saint-Exupéry à sa mère –
voilà quelques textes qui ne devraient pas manquer à un
jeune de formation moderne.
Un soin particulier à rendre le materiel attrayant et
motivant a été pris pour que la découverte de la culture
française soit agréable pour les apprenants.
Nous tenons à souligner que le principe de base retenu
par notre équipe pédagogique au cours de notre travail est
de ne pas imposer de modèle, mais plutôt d’adopter une
approche critique vis-à-vis de toute expérience et d’accepter
d”autres expériences nouvelles, proposées par nos collègues, professeurs de français du pays.
REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES:
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În tot ce întreprinzi gîndeºte-te unde vei ajunge.
/Syrus/

Activitatea de formare a profesorului de filozofie,
de altfel ºi a altor colegi de breaslã, este orientatã spre
finalitãþile educaþionale care ar trebui sã fie atinse la
sfîrºitul unui ciclu sau curs de studiu prin realizarea
obiectivelor proiectate. În acest context, Robert
Mager menþiona:  ... dacã nu ºtii unde mergi, atunci
este foarte dificil sã alegi o cale potrivitã de a ajunge
la destinaþie. Competenþele profesorului de a elabora
obiective ºi de a atinge anumite finalitãþi au o semnificaþie deosebitã în condiþiile reformei educaþionale.
În orice situaþie pedagogicã este necesar sã
începem cu finalitãþile disciplinelor, or, acþiunile
educaþionale capãtã sens dacã ºtim spre ce valori,
cunoºtinþe, capacitãþi ºi atitudini sînt îndreptate
acestea, adicã ce competenþe le formãm ºi le dezvoltãm
elevilor. Finalitãþile pedagogice sintetizeazã orientarea
generalã a activitãþii pedagogice, pornind de la
proiectarea obiectivelor curriculare în direcþia dezvoltãrii/autodezvoltãrii permanente a elevului, prin
susþinerea instrumentalã ºi finisînd cu atingerea unui
stadiu superior, ce-i conferã personalitãþii autonomie
în procesul de educaþie/autoeducaþie. Activitatea
pedagogicã (selectarea conþinuturilor, tehnicile de
învãþare, modalitãþile de evaluare etc.) trebuie subordonatã finalitãþilor.
l Finalitãþile educaþionale sînt definite ca
rezultate proiectate, anticipate conºtient sau
ca rezultate deja realizate prin intermediul
activitãþilor pedagogice desfãºurate;
l Finalitãþile educaþionale constituie o încheiere sau obiective realizate, îndeplinind funcþiile
evaluativã ºi de corectare ale procesului
didactic ºi ale randamentului ºcolar;
l Finalitãþile educaþionale implicã obþinerea
unor schimbãri ºi transformãri în comportamentul elevilor, dezvoltarea conºtiinþei ºi
conduitei acestora;
l Finalitãþile educaþionale vizeazã performanþe

de învãþare proiectate de profesor la nivelul
activitãþii didactice, în termeni de comportamente evaluabile ºi acþiuni concrete ale elevului, observabile ºi controlabile la diferite
intervale de timp. Aici este important de a
indica criteriile de reuºitã, care susþin evaluarea
comportamentului final în termeni cantitativi
ºi calitativi, subordonaþi ideii de progres
pedagogic.
Finalitãþile pedagogice se realizeazã prin acþiuni
strategice care integreazã continuu produsele ºi
procesele efectuate pe parcursul predãrii-învãþãriievaluãrii filozofiei în liceu, prin orientarea fiecãrei
acþiuni educaþionale spre un anumit sistem de valori.
Obiectivele curriculare generale ºi de referinþã la
filozofie reprezintã finalitãþile microstructurale (mai
concrete ºi mai observabile) raportate la cele macrostructurale ºi realizabile prin acþiuni planificate, determinate de idealul educaþional de formare ºi
dezvoltare a unei personalitãþi autonome ºi deschise
spre diferite alternative.
Spre exemplu, o datã cu atingerea finalitãþii prin
care elevii demonstreazã abilitãþi de a analiza feedback-ul ºi de a anticipa consecinþele (vezi Schema 1)
profesorul va putea aprecia nivelul de competenþã,
utilizînd algoritmul strategiei PRES:
P  susþinerea propriei pãreri, elevul demonstreazã capacitatea de a-ºi expune clar poziþia,
aptitudinea de a explica valorile aflate în conflict,
de a analiza un punct de vedere opus;
R  raþionamente, elevul face apel la valori
sociale, concepte, idei ºi argumente;
E  oferirea unor exemple convingãtoare ºi ilustrative care accentueazã impactul social, utilizînd
convingeri, sugestii din diverse surse;
S  sumarul punctului de vedere, oferã un rezumat succint ºi sugereazã o acþiune pentru rezolvarea
problemei.
Într-un dialog socratic în care este folositã aceastã strategie, competenþa de a exprima un punct de
vedere în legãturã cu un anumit subiect filozofic ar
putea evolua în felul urmãtor (vezi Schema 2).
O finalitate de atins în cadrul filozofiei este capacitatea de a participa la dezbateri, elevii demonstrînd
abilitãþi de structurare ºi prezentare a unor discursuri,
analizînd subiecte cu caracter contradictoriu. Ei pot
învãþa relativ uºor sã-ºi exprime gîndurile clar ºi
coerent. Practicînd dezbaterile în activitãþile ulterioare,
elevii vor dispune deja de competenþe de a analiza o
problemã din mai multe perspective, de a formula
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Schema 1

Paradigma teoreticã a formãrii competenþelor în raport cu finalitãþile la Filozofie

Finalitãþi la Filozofie (nivel liceal)
Capacitatea de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A dezvolta spiritul critic ºi reflexiv
A exprima ºi a susþine punctul de vedere în legãturã cu un anumit subiect
A participa la dezbaterea unor subiecte cu caracter contradictoriu
A structura ºi prezenta un portofoliu
A lua decizii în formarea unui sistem axiologic personal
A opera cu coduri verbale ºi simbolice în planul cunoaºterii ºi cel al
comunicãrii
7. A aprecia ºi a analiza diverse opinii
8. A analiza feedback-ul ºi a anticipa consecinþele

Schema 2

întrebãri constructive ºi de a gîndi critic.
Este important ca liceenii sã devinã experþi în documentare, în organizarea ºi structurarea informaþiei, în
comunicarea explicitã ºi concisã a acesteia, bucurîndu-se astfel în viaþa academicã ºi profesionalã de avantajul de
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despre personalitatea acestuia, individualizîndu-l în
cadrul grupului.
Atingînd finalitãþile, profesorul de filozofie va
putea confirma realizarea obiectivelor curriculare,
estimînd ºi evaluînd nivelul de cunoºtinþe ºi capacitãþile elevilor. Competenþele formate (de exemplu,
dezvoltarea spiritului critic, exprimarea ºi susþinerea
unui punct de vedere referitor la un anumit subiect
etc.) sînt exprimate în informaþii verbale, deprinderi
intelectuale, strategii cognitive, deprinderi motorii,
interese, aprecieri ºi atitudini.
La determinarea finalitãþilor, profesorului îi revine
un rol deosebit în aprecierea justã a competenþelor
formate. O datã cu atingerea finalitãþilor educaþionale,
realizate prin învãþare ºi perfecþionare, formare ºi
dezvoltare, se depãºeºte nivelul de pregãtire la zi ºi
se valorificã potenþialul existent al elevilor.
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a ºti cum trebuie sã facã o prezentare, sã justifice o
decizie ºi sã anticipeze argumentele oponenþilor.
Practicînd dezbaterile, elevii vor fi capabili:
– sã acþioneze ºi sã participe activ la viaþa
socialã;
– sã cerceteze ºi sã analizeze probleme importante ale comunitãþii ºi ale lumii contemporane;
– sã sintetizeze cunoºtinþele ºi sã lucreze în
colaborare cu colegii;
– sã redacteze ºi sã prezinte discursuri;
– sã rãspundã prompt ºi analitic solicitãrilor;
– sã urmãreascã eficient evoluþia vieþii politice
ºi sã lupte pentru o cauzã;
 sã asculte critic ºi sã ia decizii corecte etc.
Participînd la discuþii, elevii vor poseda competenþele necesare fiecãrui om contemporan: organizarea ºi structurarea ideilor; abilitãþi de lucru în
echipã ºi de susþinere a cauzei comune; stil de
prezentare într-o apariþie publicã; abilitãþi retorice;
siguranþa de sine ºi încrederea în forþele proprii;
utilizarea diferitelor tipuri de evidenþã în argumentarea opiniei proprii; capacitãþi de gîndire
logicã ºi de urmãrire criticã a unui mesaj; conºtientizarea valorilor pe care se bazeazã judecãþile;
distingerea faptelor semnificative de cele mai puþin
semnificative; recunoaºterea contradicþiilor ca factor de dezvoltare; evaluarea consecinþelor acþiunilor, credinþelor ºi ideilor etc.
O altã finalitate care poate fi atinsã de elevi la
sfîrºitul unui bloc de lecþii sau al cursului de filozofie
este cea de a structura ºi a prezenta un portofoliu 
o alternativã viabilã pentru testele standardizate.
Portofoliul include rezultate relevante, obþinute prin
alte tehnici de evaluare (comunicãri, teste, postere,
chestionãri, proiecte, eseuri, redactãri, fiºe, liste de
bibliografii, autoevaluare etc.) ºi constituie cartea
de vizitã a elevului, care oferã o imagine completã a
progresului înregistrat de acesta în unitatea de timp
vizatã, prin raportarea la criterii formulate în momentul proiectãrii.
Profesorul sintetizeazã activitatea elevului pe o
perioadã mai mare de timp, fapt ce poate servi ºi ca
evaluare sumativã sau ca parte a unei examinãri. Astfel
se obþin date relevante privind evoluþia ºi progresele
realizate de elev, informaþii importante despre preocupãrile lui. În aºa mod este stimulatã creativitatea,
ingeniozitatea ºi implicarea personalã a elevului în
activitatea de învãþare, iar profesorul obþine date

DISCIMUS

În educaþie dezvoltarea abilitãþilor
trebuie sã anticipeze dezvoltarea
intelectualã.

Tatiana DUDNICENCO

Aristotel

Experimentul în procesul
predãrii-învãþãrii
biologiei

Ion DUDNICENCO

Societatea contemporanã, tinzînd spre noi realizãri ºi valorificãri,
atribuie educaþiei o structurã nouã a cerinþelor sociale. Astfel, ºcolii îi
revine rolul de formare a personalitãþii capabile sã se integreze plenar
în societate, sã reacþioneze adecvat la schimbãrile ce se produc.
Aceasta presupune eficientizarea învãþãmîntului ºi transformarea lui
din beneficiar pasiv în agent activ al progresului, care trebuie sã
pregãteascã omul corespunzãtor exigenþelor viitoarei societãþi. Se
opteazã tot mai insistent în favoarea determinãrii ºtiinþifice a informaþiei
necesare pentru realizarea obiectivelor educaþionale ºi tratarea acesteia dupã criterii ºi metode care sã evite enciclopedismul steril, descriptivismul, compartimentarea cunoºtinþelor în obiecte cu o specializare tot mai îngustã.
Pentru optimizarea învãþãmîntului în sensul sporirii ritmului de asimilare de cãtre elevi a unor cunoºtinþe
selecþionate ºi tot mai concentrate, printr-un efort propriu, cu folosirea unor procedee de investigare ºi descoperire
a adevãrurilor, se prefigureazã o metodologie bazatã pe utilizarea într-o nouã manierã a metodelor clasice de instruire,
prin orientarea lor euristicã, precum ºi prin introducerea unor noi mijloace ºi tehnici didactice. Noua metodologie
se referã la perfecþionarea ºi modernizarea metodelor ºi mijloacelor de instruire existente, astfel ca ele sã serveascã
realizãrii obiectivelor actuale ºi de perspectivã ale învãþãmîntului prin activizarea optimã a elevilor, atît în plan
intelectual cît ºi în cel practic; prin cultivarea atitudinilor euristice, investigatoare; prin formarea spiritului de iniþiativã.
Noua metodologie didacticã pune accentul pe metodele care
sporesc potenþialul intelectual al elevilor, prin angajarea lor la un efort
personal în actul învãþãrii, care se soldeazã cu o eficienþã formativã
maximalã. Se folosesc, aºadar, cu prioritate, metode cu caracter
mobilizator, activizant [4, p. 250-251]. Astfel, în învãþãmîntul modern
dobîndeºte o importanþã tot mai mare organizarea instruirii care situeazã
elevul în prim-plan, punîndu-se accentul pe efortul (individual sau
colectiv) de descoperire a legilor lumii reale prin observare, investigare,
formulare de ipoteze, experimentare, elaborare de concluzii etc.
La lecþiile de biologie, un loc central îl ocupã metodele de explorare
a realitãþii (de explorare directã: observaþia, experimentul; de explorare
indirectã: demonstrarea, modelarea, algoritmizarea) ºi cele bazate pe
acþiunea practicã (metode de acþiune realã: exerciþiul, lucrãri practice,
proiectul, lucrãri de laborator etc.).
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Metoda fundamentalã de studiere a biologiei este
experimentul, folosit în clasele gimnaziale, dar, mai ales,
în cele liceale. Combinînd experienþa cu acþiunea,
aceastã metodã accentueazã caracterul aplicativ al
predãrii, favorizeazã realizarea unei mai strînse legãturi
dintre teorie ºi practicã [4, p.267].
Esenþa învãþãrii prin experiment o constituie provocarea fenomenelor, urmãrirea efectelor variabilei/
variabilelor independente asupra celei/celor dependente în scopul verificãrii ipotezelor (variabilã independentã  factori ce produc modificãri ale fenomenului investigat; variabilã dependentã  efecte
produse de modificãrile rezultate prin acþiunea variabilei independente) [3, p.92].
Existã mai multe tipuri de experiment.
Dupã scop, acesta poate fi grupat astfel:
 demonstrativ (pentru verificarea datelor sau
teoriilor)  este efectuat de profesor cu scopul
de a demonstra ºi a confirma adevãrurile
transmise;
 aplicativ (pentru realizarea corelaþiei dintre
teorie ºi practicã)  este desfãºurat de elevi pe
baza unui plan întocmit de profesor în vederea
urmãririi posibilitãþilor de aplicare în practicã
a cunoºtinþelor teoretice;
 de cercetare (pentru descoperirea fenomenelor)  în cazul acestuia elevii sînt puºi în
situaþia de a concepe ei înºiºi montajul experimental, pornind de la o ipotezã ºi continuînd
cu selectarea datelor ºi tragerea concluziilor [3,
p. 92; 1, p. 321].
Dupã modul de desfãºurare, experimentul poate
fi clasificat în trei categorii:
- Frontal. Elevii efectueazã concomitent acelaºi
experiment, ritmul de lucru fiind unic pentru
toþi. Desfãºurarea acestuia este posibilã doar
atunci cînd fiecare elev posedã o trusã de
instrumente. Profesorul urmãreºte activitatea
clasei, intervenind cu recomandãri ºi precizãri.
Astfel, observaþiile macroscopice de morfologie a plantelor ºi animalelor se realizeazã frontal, fiecare elev avînd de cercetat, pe baza unei
fiºe sau a indicaþiilor verbale ale cadrului
didactic, materialul distribuit (plante, insecte
naturalizate, animale etc.).
- În grup. Acesta poate fi desfãºurat în douã
moduri: grupurile cerceteazã acelaºi subiect
sau li se repartizeazã sarcini diferite. Pentru
efectuarea observaþiilor, atunci cînd nu sînt
suficiente microscoape sau piese naturalizate
(caz frecvent), precum ºi pentru experimentele
de fiziologie vegetalã ºi animalã, pot fi organizate cercetãri în grupuri (de preferinþã eterogene, a cîte 4 elevi). Echipelor le este propusã
aceeaºi temã sau subteme diferite din cadrul

celei studiate, conþinutul lecþiei fiind reîntregit
în urma prezentãrii concluziilor. Dacã permite
timpul, grupurile pot studia pe rînd toate
preparatele microscopice sau experienþele
montate [5, p. 61].
- Individual. Existã experimente unde fiecare
elev, folosind aparate ºi instrumente adecvate,
îndeplineºte o sarcinã concretã, diferitã de a
celorlalþi colegi [1, p. 320].
Experimentul mai poate fi clasificat astfel:
Dupã condiþiile de desfãºurare: natural ºi de
laborator.
Dupã modul de intervenþie: provocat ºi invocat.
Dupã numãrul variabilelor independente: univariat ºi multivariat.
Dupã nivelul investigãrii: transversal ºi longitudinal [3, p.92].
Efectuat în condiþii naturale sau de laborator,
experimentul reproduce fenomenul, convinge de
veridicitatea investigãrii. Deosebit de important, din
punctul de vedere al realizãrii obiectivelor educaþiei
ºtiinþifice a elevilor, este ca acesta sã fie tratat ºi utilizat
nu doar ca un mijloc prin care se demonstreazã
desfãºurarea unui proces, ci ºi ca un prilej de a-l
familiariza pe elev cu metodologia experimentului
ºtiinþific. În acest context, urmeazã sã li se explice
detaliat copiilor modul de organizare ºi condiþiile în
care are loc fiecare studiu experimental, pentru ca
treptat sã se contureze unele reguli generale de
utilizare a metodei date. Elevii nu vor asista doar la
realizarea experimentului, dar se vor obiºnui sã-l
conceapã, sã-l organizeze. Aplicînd tehnica cercetãrii
ºtiinþifice, ce constã din punerea problemei; formularea ipotezelor; desfãºurarea experimentului; analiza,
prelucrarea ºi verificarea rezultatelor în practicã;
elaborarea concluziilor, elevilor li se formeazã astfel
deprinderi ºi aptitudini de cunoaºtere experimentalã.
Reieºind din aceste considerente, putem menþiona
urmãtoarele funcþii ale experimentului:
 le permite elevilor sã-ºi formeze o privire de
ansamblu asupra unei acþiuni, operaþii sau a
unui obiect, proces, fenomen;
 indicã nivelul de performanþã ce trebuie atins;
 asigurã înþelegerea mecanismului de execuþie
a unei acþiuni, structura logicã a unui sistem,
interacþiunea între elementele componente pe
timpul funcþionãrii;
 dezvoltã spiritul de observaþie, capacitãþile de
analizã ºi sintezã, de generalizare, de comparare, de descoperire, de investigare, de a trage
concluzii;
 aratã greºelile ce trebuie evitate în realizarea
unei acþiuni, pericolul ce-l prezintã acestea
pentru securitatea executantului sau buna
funcþionare a materialului;
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 formeazã la elevi capacitatea de a scoate în
evidenþã aspectele importante, caracteristice ºi
de a le consemna în caietele de notiþe [2, p.271].
Pentru a realiza eficient experimentul, este necesar
de a se respecta urmãtoarele cerinþe generale:
 concentrarea atenþiei elevilor asupra elementelor caracteristice, esenþiale, prin întrebãri,
sublinieri, indicaþii;
 sesizarea cu uºurinþã de cãtre elevi a obiectivelor, fenomenelor demonstrate;
 realizarea perceperii prin cît mai mulþi analizatori;
 solicitarea de cãtre profesor a unor acþiuni de
efectuare a desenelor, schemelor, calculelor etc.;
 accesibilitatea materialului intuitiv (acesta
trebuie sã permitã înþelegerea fenomenelor,
proceselor în miºcare, dezvoltare);
 reproducerea realitãþii urmeazã sã fie înfãptuitã în
forme care sã evidenþieze elementele ei esenþiale;
 pregãtirea din timp ºi detaliatã a materialului
necesar experimentului, pentru a evita incidente neplãcute, neprevãzute;
 respectarea cu stricteþe în timpul desfãºurãrii
experimentului a cerinþelor metodice generale
ºi a principiilor didactice;
 folosirea unor materiale ºi mijloace semnificative, adecvate temei;
 menþinerea unui contact permanent cu clasa,
stimularea atenþiei;
 îmbinarea experimentului cu alte metode didactice: expunerea, explicaþia, convorbirea etc.;
 sã se þinã cont de faptul cã experimentul,
indiferent de modul în care se produce, urmãreºte fixarea, aplicarea sau verificarea cunoºtinþelor [2, p. 271-272].
Realizarea experimentului prevede:
a) cunoaºterea de cãtre elevi a cerinþelor ºi normelor de protecþie a muncii. Mãsurile care
trebuie stabilite în aceastã direcþie þin de protecþia personalã, manipularea corectã a utilajului
ºi a substanþelor chimice (informarea elevilor
asupra proprietãþilor acestora din punctul de
vedere al securitãþii muncii). Totodatã, laboratorul trebuie dotat cu o trusã medicalã de prim
ajutor, iar grupul de serviciu urmeazã a fi instruit în vederea aerisirii sãlii de lucru în timpul
recreaþiei ºi între schimburi [5, p.63];
b) prezentarea bazei didactico-materiale. Indiferent
de tema ºi tipul experimentului, pentru formarea
unor deprinderi de folosire curentã, profesorul
este dator sã verifice cunoaºterea de cãtre elevi
a utilajului, instalaþiilor, substanþelor chimice ºi a
materialelor biologice vegetale ºi animale utilizate.
De aceea, chiar de la primele lecþii de biologie, se
va urmãri formarea treptatã la elevi a deprinderilor
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de manevrare a microscopului ºi de depanare (în
cazul cînd acesta nu funcþioneazã normal),
precum ºi de utilizare a diferitelor aparate, instrumente ºi instalaþii din dotarea laboratorului. De
asemenea, elevii trebuie iniþiaþi în tehnica disecþiei, a efectuãrii experimentelor de fiziologie
vegetalã ºi animalã, precum ºi în realizarea unor
preparate microscopice (colectare, fixare, colorare) pentru pregãtirea ºi conservarea materialului biologic prin naturalizãri etc;
c) stabilirea de sarcini concrete, urmãrindu-se
formarea la elevi a capacitãþilor de a clasifica
ºi a interpreta datele, de a trage concluzii. În
general, la începutul experimentului clasei i se
dau indicaþii verbale sau scrise. Ulterior, pe
mãsura rezolvãrii sarcinilor de lucru, a confruntãrii rezultatelor obþinute, se stabilesc concluziile de bazã ale experimentului ºi se realizeazã
exerciþii de aplicare a noilor cunoºtinþe în
scopul fixãrii lor ºi a dezvoltãrii gîndirii elevilor;
d) dinamizarea observãrii ºi participãrii independente, active, creative a elevilor [2, p. 272-273].
În procesul predãrii-învãþãrii biologiei în gimnaziu
ºi liceu, experimentul se foloseºte mai ales în studiul
problemelor de fiziologie vegetalã, animalã ºi umanã.
Dupã durata desfãºurãrii, experimentele biologice
sînt:
l
de scurtã duratã  efectuate în cadrul orei.
Pregãtirea pentru lecþie prevede desfãºurarea
prealabilã a experimentelor de laborator de
cãtre profesor. De aceastã condiþie obligatorie
depind rezultatele obþinute la lecþie, ea contribuie la creºterea siguranþei în realizarea preparatelor microscopice, la stabilirea cu precizie a
observaþiilor care pot fi fãcute de elevi. Aceastã cerinþã este valabilã ºi pentru disecþiile pe
diferite animale, unele analize chimice ºi biochimice  compoziþia alimentelor, determinarea
compoziþiei chimice a seminþelor, stabilirea proprietãþilor fizice ale solului, formarea amidonului în frunze, acþiunea salivei asupra amidonului, compoziþia oaselor, gradul de poluare a
unor ape; precum ºi pentru experimentele de
fiziologie animalã  punerea în evidenþã a
contracþiilor inimii, a contracþiilor ºi oboselii
musculare, a legilor reflexelor etc.
l
de lungã duratã. Realizarea acestui tip de
experimente solicitã o duratã de timp mai
îndelungatã, de aceea ele sînt efectuate la lecþie
parþial, fiind demonstratã doar organizarea
iniþialã ºi rezultatele cercetãrii.
În sectorul botanic al colþului biologic, elevii pot
urmãri germinarea seminþelor (puterea de încolþire,
formarea organelor plantelor superioare din zonele
corespunzãtoare ale embrionului), morfologia plan-
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telor, corelarea formei ºi structurii diferitelor organe
cu funcþiile îndeplinite ºi factorii de mediu (rolul
luminii, temperaturii ºi al apei în fotosintezã ºi transpiraþie etc.), precum ºi tipurile de înmulþire a plantelor.
În clasele superioare experienþe de lungã duratã
se efectueazã pentru evidenþierea acþiunii diferiþilor
factori ecologici asupra organismelor, încruciºãrii
animalelor (ºoareci de laborator, ºobolani, porumbei).
Elevii desfãºoarã asemenea cercetãri în afara orelor
de biologie (individual sau în grup) în colþul biologic,
laboratoare special amenajate etc. Destul de variate
sînt lucrãrile ce pot fi realizate pe terenul experimental
ºcolar. Ele sînt de duratã ºi ocupã toatã perioada de
vegetaþie a anului, adicã primãvara, vara ºi toamna.
Elevilor li se creeazã o motivaþie ºi li se propun anumite
probleme, întrebãri, care vor servi drept sistem de
gîndire ºi vor fi rezolvate pe calea comparãrii rezultatelor obþinute pe organismele experimentate cu cele
de control (martori). Plantele sau animalele cercetate
ºi cele de control sînt supuse aceloraºi condiþii de
existenþã, cu excepþia uneia/cîtorva condiþii experimentale. În timpul desfãºurãrii studiului se efectueazã
observãri concrete ºi mãsurãri, un rol deosebit de
important avîndu-l fixarea lor corectã în tabele speciale, ceea ce face posibilã compararea parametrilor
dezvoltãrii ºi productivitãþii plantelor (animalelor)
experimentale ºi a celor de control. Activitãþi de acest
gen trebuie sã le cultive elevilor acurateþe, exactitate,
veridicitate ºi onestitate în cercetãri.
În sectorul zoologic, elevii pot urmãri atît influenþa
factorilor de mediu asupra animalelor cît ºi morfologia,
unele aspecte legate de creºterea, dezvoltarea ºi
etologia diferitelor specii cultivate aici; relaþiile dintre
animale ºi plante în diverse ecosisteme (de exemplu,
în acvariul general); acþiunea dãunãtoare a unor
poluanþi din zona respectivã asupra plantelor ºi
animalelor. Astfel, cîþiva peºti dintr-un acvariu cu apã
obiºnuitã pot fi transferaþi în altul cu apã luatã dintr-un
rîu aflat în apropierea unor întreprinderi industriale
sau a oraºelor, comparîndu-se desfãºurarea vieþii
acestor fiinþe în cele douã acvarii ºi notîndu-se cele
constatate. De asemenea, pot fi observate caracteristicile unor plante cultivate pe soluri cu diferite
concentraþii de pesticide, demonstrîndu-se necesitatea creºterii unor soiuri rezistente la dãunãtorii
vegetali ºi animali ºi combaterea biologicã a acestora
[5, p. 56-57].
Experimentele de lungã duratã contribuie în mod
substanþial la dezvoltarea gîndirii biologice a elevilor,
precum ºi la formarea unor deprinderi mai complexe.
Spre deosebire de experimentele de scurtã duratã, care
surprind doar un moment relativ static din evoluþia
fenomenelor ºi proceselor biologice, cele de lungã
duratã sînt superioare deoarece reliefeazã dinamica
acestora [5, p. 58].

Experimentul, cu ajutorul cãruia sînt puse în evidenþã
procese complicate ºi necunoscute de elevi (de exemplu, funcþiile frunzei), este realizat de profesor. Reproducerea de cãtre elevi a unor astfel de cercetãri poate fi
utilã la formarea abilitãþilor motrice necesare în activitatea
de laborator. O deosebitã importanþã prezintã acele
probe care îi plaseazã pe elevi în rolul unor veritabili
experimentatori, parcurgînd etapele ce caracterizeazã
învãþarea prin problematizare ºi descoperire.
Aºa, de pildã, în urma experimentului cu Helodeea,
prin care s-a demonstrat cã în procesul fotosintezei
planta eliminã oxigen, elevii sînt pregãtiþi sã construiascã o ipotezã privind influenþa luminii asupra desfãºurãrii acestui proces, sã-ºi imagineze ºi sã execute
modalitatea practicã concretã prin care poate fi verificatã aceastã ipotezã, sã înregistreze ºi sã interpreteze
rezultatele obþinute.
Cu cît vîrsta elevilor este mai micã, cu atît sarcinile
de lucru sînt mai reduse, iar stabilirea unor concluzii
parþiale este efectuatã mai des.
Experimentele oferã, de asemenea, cele mai bune
condiþii ºi pentru amplificarea caracterului formativ al
lecþiilor de recapitulare ºi sistematizare ºi al celor de
verificare a cunoºtinþelor, priceperilor ºi deprinderilor.
În clasele liceale, în cadrul acestor probe urmeazã
a fi aplicate elemente ale metodelor statistico-matematice. Fenomenele care se prezintã în formã cantitativã se preteazã la o prelucrare statisticã, efectuîndu-se o mãsurare a factorilor ºi efectelor. Ordonarea
ºi gruparea datelor poate fi realizatã prin intermediul
tabelelor, diagramelor (de structurã, de comparaþie),
histogramelor, curbelor de distribuþie. Este utilã
determinarea unor indici statistici: medie, medianã,
modul; indici de dispersie: abatere medie, abatere
standard, dispersie; coeficienþi de corelaþie. Prelucrarea ºi analiza statistico-matematicã are avantajul
rigorii. Datele statistice constituie reperul de analizã
calitativã a fenomenului investigat [3, p. 94].
Cert este cã sporirea potenþialului intelectual al
elevilor se înfãptuieºte atît prin metode moderne cît
ºi prin utilizarea, în manierã modernã, a metodelor
clasice de învãþare. În acest context, experimentul  o
metodã clasicã, dar aplicatã într-un spirit modern 
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mobilizeazã elevii la un efort susþinut în procesul
studierii prin angajarea optimã a mecanismelor intelectuale ale acestora. Astfel, prezenta metodã de cercetare oferã condiþii optime pentru exersarea capacitãþilor
elevilor în direcþia flexibilitãþii, creativitãþii, inventivitãþii, conducînd la formarea unei gîndiri moderne,
algoritmice, modelatoare, problematice, probabiliste.
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Rita GODOROJA

Sarcina didacticã cu mai multe
modalitãþi de realizare

Multitudinea situaþiilor didactice se naºte la
interacþiunea triadei: profesor-sarcinã didacticã-elev.
Termenul sarcinã înseamnã încãrcãturã, povarã,
obligaþie, îndatorire, misiune, greutate purtatã de
cineva.
De ce sarcina didacticã este componentul central al relaþiei? Generatorul acesteia poate fi atît
profesorul cît ºi elevul. De obicei, sarcina este creatã
de profesor ºi realizatã de cãtre elev.
Esenþa sarcinii didactice trebuie sã fie identicã cu
cea a obiectivului operaþional proiectat unic pentru
toþi. Elevul estimeazã complexitatea sarcinii repartizate
ºi posibilitãþile sale de rezolvare a acesteia prin
întrebãri de felul: E grea sau uºoarã? Cum voi
acþiona? Tendinþa elevului de a soluþiona sarcina
didacticã trebuie stimulatã de cãtre profesor prin
propunerea unor cãi eficiente de activitate.
Asociind modalitãþile de realizare a sarcinilor
didactice cu potecile codrului, vizualizãm diverse
trasee: lungi  scurte, grele  uºoare, noi  vechi,
accesibile  interzise, dorite  neplãcute etc. Este
necesar ca profesorul, formulînd sarcina didacticã, sã
þinã cont de faptul cã traseele grele, confuze, lungi
sînt indezirabile, iar cele noi, libere, rapide sînt parcurse
cu interes ºi satisfacþie de orice persoanã.
Pentru exersarea capacitãþii de a formula idei
divergente, se aplicã tehnica Sarcinã cu mai multe
modalitãþi de realizare. De exemplu, studiind la chimie
tema Domenii de utilizare a metalelor, cl. a X-a le-am
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propus elevilor drept sarcinã organizarea unei licitaþii (timp de 3 min.): vorbitorul trebuie sã demonstreze calitãþile metalului, domeniile de utilizare a
acestuia ºi sã-i convingã pe participanþi sã-l procure. Publicitatea poate fi prezentatã sub formã de:
 reclamã oralã;
 reclamã vizualã;
 experiment;
 colecþie;
 întrebãri fulger.
Timpul necesar pentru rezolvarea sarcinii didactice
depinde de complexitatea acesteia, de particularitãþile
individuale ale elevului, de obiectivul urmãrit ºi de
etapele cadrului. Experimental, am stabilit cã la etapa
evocãrii pentru exemplul menþionat va fi suficient sã
le acord elevilor 10 min. Dacã sarcina este propusã ca
temã pentru acasã, atunci la etapa reflecþiei timpul nu
este limitat.
Pe parcursul prezentãrii participanþii îºi noteazã
în fiºele de evaluare rãspunsurile la întrebãrile: Aº
cumpãra acest metal? De ce?, iar la sfîrºitul licitaþiei
îºi expun opiniile, îºi argumenteazã alegerea.
Pentru aplicarea eficientã a tehnicii date este
indicat sã se respecte urmãtoarele condiþii:
1. Determinarea obiectivelor operaþionale.
2. Formularea clarã a sarcinii didactice de cãtre
profesor.
3. Acceptarea, înþelegerea ºi rezolvarea sarcinii
de cãtre elev.
4. Prezentarea de cãtre fiecare elev a propriului
punct de vedere.
5. Analiza ºi evaluarea rezultatelor de cãtre
membrii grupului.
Tehnica Sarcinã cu mai multe modalitãþi de
realizare pune în miºcare potenþialul creativ al
elevului, dezvoltã capacitãþile comunicative ºi evaluative, stimuleazã gîndirea criticã.
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Aplicaþii ale tehnicii
Clustering în cadrul
orelor de chimie
Silvia LOZOVANU

Capacitãþile de a structura, a sistematiza, a clasifica, a forma
viziuni de ansamblu ºi abilitãþi de trecere de la general spre
particular ºi viceversa  sînt aspecte importante ce determinã
în mare mãsurã formarea cu succes a personalitãþii. Aceste
capacitãþi, în corelaþie cu altele, permit stabilirea unei conexiuni
originale, precum ºi extrapolãri, adeseori, inedite.
Tehnica Clustering (din l.enlg. cluster  ciorchine) posedã
diverse valenþe ce favorizeazã dezvoltarea capacitãþilor enumerate anterior prin multiplele posibilitãþi de aplicare la variate discipline ºcolare, inclusiv la chimie  obiect de
studiu ce faciliteazã utilizarea prezentului procedeu graþie caracterului sãu bine structurat.
Aceastã tehnicã poate fi folositã cu succes la începutul lecþiilor pentru a conecta noile cunoºtinþe la cele deja
dobîndite de elevi. În acest scop ea va fi combinatã armonios cu Brainstorming-ul (Asaltul de idei).
La nivelul gimnazial, în cadrul lecþiei cu tema Oxigenul, elevii enunþã urmãtoarele cuvinte: respiraþie, aer, ardere,
apã, gaz, incolor, fotosintezã. Ulterior, împreunã cu profesorul ei valorificã rezultatele Asaltului de idei, organizînd
informaþia sub formã de Clustering, dupã domenii (Figura 1).
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Astfel, profesorul îi mobilizeazã pe copii sã-ºi aminteascã ce cunosc despre oxigen. În continuare, învãþînd
individual din manuale sau/ºi din alte surse de informaþie, elevii completeazã ciorchinele cu noi date despre aceastã
substanþã (Figura 2). În exemplul elucidat calea de studiu se realizeazã pornind de la particular spre general.
Un factor important al acestei activitãþi îl constituie valorificarea cunoºtinþelor deja acumulate de elevi ºi crearea
posibilitãþii de a dobîndi altele noi, învãþînd concomitent sã structureze informaþia posedatã ºi cea nouã.
Tehnica datã poate fi utilizatã cu succes ºi la etapa de generalizare a unui capitol atît în ciclul gimnazial cît ºi
în cel liceal. În acest caz profesorul va aplica metoda de lucru în grup. De exemplu, elevii vor elabora împreunã un
început de ciorchine (Figura 3) care va fi completat ulterior cu eforturi comune (Figura 4).
acizi
sãruri
În funcþie de obiectivele propuse (fiecare echipã
avînd o sarcinã concretã), cadrul didactic are posibilitatea
de a organiza activitatea variat, combinînd adesea mai
substanþe anorganice
multe tehnici:
compuse
a) Clasa poate fi divizatã în patru grupuri care, pornind
de la acelaºi început de ciorchine (Figura 3), stabilesc
baze
oxizi
singure criteriile de clasificare a substanþelor, completeazã schema, apoi posterele sînt afiºate ºi prezentate de
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un membru al fiecãrei echipe (activitatea poate continua cu aplicarea tehnicii Turul Galeriei, în cadrul cãreia
elevilor li se rezervã timp pentru a analiza ºi a discuta lucrãrile colegilor).
b) Elevii sînt organizaþi în mod similar, dar la completarea ciorchinelui lucreazã diferenþiat. Fiecare grup
structureazã informaþia referitoare la una din clase: acizi, baze, oxizi sau sãruri, apoi fac schimb de postere.
În încheiere, posterul cu completãrile colegilor revine la echipa care l-a conceput. Aceasta face cunoºtinþã
cu modificãrile intervenite, adãugînd exemple de substanþe organice compuse.
c) Profesorul lucreazã cu cîþiva elevi la tablã, iar ceilalþi - individual în caiete.
Ulterior ciorchinele este completat cu exemplele respective, fiind adãugate noi bobiþe (caz în care se merge
de la general la particular).
Aplicarea acestei tehnici poate fi realizatã ºi la treapta licealã, atît la începutul lecþiei (stabilind conexiuni cu

EXERCITO, ERGO SUM

endoterme

necatalitice

catalitice
ireversibile

dupã influenþa
catalizatorului

dupã reversibilitate

.ECKH= #

de schimb

de
substituþie

dupã mecanismele de
reacþii

TIPURI
DE REACÞII

dupã numãrul ºi felul
substanþelor
participante la reacþii

de
substituþie

de adiþie

dupã efectul termic

reversibile

de
combinare

exoterme

CHIMICE

dupã spontaneitate

dupã schimbarea gradelor
de oxidare

dupã fazele în care au loc

de
eliminare
care nu au
loc spontan
spontane

care nu-ºi
schimbã gradele de
oxidare

de
descompunere
omogene

eterogene

redox

cele ce cunosc elevii) cît ºi la finele acesteia sau la sfîrºitul capitolului. Astfel, la etapa evocãrii temei Reacþii
chimice (cl. XII, profil real) este deosebit de important sã fie scoasã în evidenþã multitudinea tipurilor de reacþii
chimice, acestea fiind analizate din mai multe perspective. Þinînd cont de faptul cã elevii ºtiu deja unele criterii de
clasificare a reacþiilor ºi tipurile la care se referã acestea, ciorchinele va fi completat cu informaþii noi (de exemplu,
clasificarea dupã criteriul spontaneitãþii desfãºurãrii reacþiilor ºi cel al mecanismelor de reacþii), luînd o formã
aproximativã celei reprezentate în Figura 5.
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Schema ar putea fi extinsã prin introducerea unor
exemple de reacþii corespunzãtoare tipurilor indicate
în ciorchine. Formele de organizare a elevilor în cadrul
acestei activitãþi vor fi dintre cele mai diverse.
Utilizînd tehnica Clustering va fi realizatã în mod
reuºit trecerea de la particular la general în procesul
de studiu al diferitelor domenii:
a) anorganicã (pe baza Asaltului de idei se întocmeºte o listã de formule sau de denumiri ale
substanþelor care apoi sînt clasificate);
b) organicã (utilizînd formulele substanþelor
enunþate de elevi în timpul Asaltului de idei,
acestea pot fi grupate în conformitate cu clasele de substanþe);
c) analiticã (folosind ionii din lista alcãtuitã în
comun în timpul Asaltului de idei, aceºtia sînt
structuraþi în grupe de cationi ºi anioni).
În exemplul ce urmeazã este prezentat cazul compuºilor organici (b). Elevii au enumerat urmãtoarele
formule chimice: C6H6, C2H5OH, CH4, C6H5OH,
CH 3COOH, C 2H4 , C 6H 5NO 2, C 2H 2, CH 3COCH 3,
C6H5CH3, C4H10, CH3COH, CH3NHCH3. Ciorchinele
elaborat în baza acestei liste va avea forma ilustratã
în Figura 6 care, bineînþeles (la fel ca ºi altele), poate
fi modificatã.
O continuare logicã a acestui ciorchine ar constitui-o completarea lui cu alte categorii de substanþe,
neelucidate din simplul motiv cã în timpul Asaltului
de idei nu au fost aduse exemplele corespunzãtoare.
Astfel, s-ar putea adãuga la hidrocarburile saturate
(alãturi de alcalini)  cicloalcalinii; la hidrocarburile
nesaturate  alcalinele (pe lîngã alchene ºi alchine);
la amine  aminele terþiare (de rînd cu cele primare ºi
secundare); la compuºii hidroxilici  polialcoolii (odatã
prezenþi alcoolii ºi fenolii) etc.
Încununarea acestei opere ar consta în aducerea
unor exemple de formule ale substanþelor din categoriile celor adãugate la ciorchinele din Figura 6.

Activitatea descrisã reprezintã o îmbinare reuºitã
a învãþãrii de la particular spre general (la început) ºi
cea de la general la particular (la sfîrºit).
În concluzie, putem menþiona faptul cã deºi
tehnica Clustering nu poate fi utilizatã întotdeauna
cu succes în cazul unui domeniu nestructurat sau mai
puþin structurat, aceasta totuºi este uºor manevrabilã,
prezentînd multiple valenþe de aplicare:
a) poate fi folositã la diferite etape ale unei lecþii
concrete sau ale unui grup de lecþii;
b) permite practicarea diverselor forme de organizare (frontalã, în grupuri, în perechi, individualã);
c) dezvoltã numeroase capacitãþi: de analizã,
structurare, evaluare, sistematizare, clasificare,
exemplificare etc.;
d) formeazã abilitãþi de trecere de la general la
particular ºi de la particular la general;
e) oferã variate posibilitãþi de combinare cu alte
tehnici (procedee) ºi metode, printre care:
Asaltul de idei, Turul Galeriei etc.
f) contribuie la educarea spiritului de echipã,
toleranþei faþã de pãrerile colegilor, dar ºi a
spiritului critic, în special, în cazul organizãrii
activitãþii în grupuri. Prin aceastã tehnicã, elevilor li se oferã ocazia de a-ºi susþine opiniile
argumentat.
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Summary
The current edition of the magazine focuses on the issue of educational finalities: theoretical
aspects and practice. In their articles, our authors try to approach this subject from different viewpoints.
The column Curriculum Vitae offers a presentation of the Lyceum M. Sadoveanu in Calarasi.
In the rubric Rubicon Managerial the readers will find some theoretical articles about professional
standards for educational principals, the options of educational management in Republic of Moldova
and the educational offers of Junior Achievement Moldova. In the column Quo vadis? we bring in
the main problems of educational finalities that are emphasizing in the presentation of a round table: The standards in the frame of educational finalities, and in another articles also.
In the rubric Evenimente C.E.P.D. we present the topmost events unfolded in the Educational
Center Pro Didactica. The reader will find a comprehensible article on the educational finalities in
the column Ponderosa Vox. In the new rubric, Pedagogical commentary, we present two significant events: the annual competition The best teacher, and the opening of the community center
for children and adolescents with physique disabilities A hope for everybody.
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Nu vã temeþi cã nu ºtiþi, temeþi-vã
cã nu veþi putea învãþa.

Proverb chinez

Finalitãþile pedagogice
Finalitãþile educaþiei/pedagogice definesc orientãrile valorice asumate în activitatea de formaredezvoltare a personalitãþii la nivel de sistem ºi de
proces. În termenii unui concept pedagogic fundamental, finalitãþile concentreazã caracterul teleologic
ºi axiologic al educaþiei, îndeplinind funcþii generale
de proiectare ºi valorizare, intrinseci operei sociale de
elaborare a curriculumului. În mod corespunzãtor,
structura finalitãþilor evidenþiazã capacitatea acestora de determinare a orientãrilor valorice la nivel:
spaþial (în plan: general  particular  concret); temporal (pe termen: lung  mediu  scurt); acþional (prin
derivare de la general la particular/specificare, de la
particular la concret/operaþionalizare).
Analiza conceptului pedagogic de finalitate este
realizabilã din perspectiva filozofiei ºi a politicii educaþiei. Perspectiva filozoficã, proprie finalitãþilor, angajeazã rezolvarea a douã categorii de probleme: a) evidenþierea determinismului de tip teleologic, specific
ºtiinþelor pedagogice, diferit de cel cauzal (specific
ºtiinþelor naturii); b) valorificarea raporturilor dintre:
dimensiunea obiectivã (exprimatã de funcþiile generale ale educaþiei)  dimensiunea subiectivã a educaþiei
(asumatã prin finalitãþi). Perspectiva politicã, proprie
finalitãþilor educaþiei, angajeazã rezolvarea raporturilor
dintre: scopurile propuse  resursele pedagogice

(reale, potenþiale)  rezultate obþinute (evaluabile întrun timp ºi spaþiu pedagogic determinat). Aceastã
perspectivã implicã responsabilitatea deciziilor,
obiectivate în diferite documente de politicã a educaþiei: Legea învãþãmîntului, Curriculumul Naþional (dar
ºi cel teritorial sau local), planul de învãþãmînt,
programele ºi manualele ºcolare, planificãrile calendaristice, proiectele de lecþii etc.
Clasificarea finalitãþilor presupune avansarea
unor criterii pedagogice coerente, avînd o arie mare
de reprezentare. În mãsura în care sînt avute în vedere
toate resursele structurale (spaþiale, temporale, acþionale) ale finalitãþilor, pot fi construite ºi valorificate
urmãtoarele douã criterii de clasificare: 1) sfera de
reprezentare: a) finalitãþi macrostructurale/de sistem:
idealul  scopurile educaþiei; b) finalitãþi microstructurale/de proces: obiectivele educaþiei (generale, specifice, concrete/operaþionale); 2) gradul de divizibilitate ºi de comparabilitate: a) finalitãþi indivizibile, cu
grad de comparaþie absolut (care nu formeazã taxonomii  vezi finalitãþile macrostructurale); b) finalitãþi
divizibile ºi comparabile pe diferite grade de generalitate (vezi finalitãþile micostructurale  care formeazã
taxonomii operabile în cadrul procesului de învãþãmînt).
Sorin CRISTEA

The column Ex cathedra begins with a very deep article concerning the educational objectives, written
by Vl. Gutu. Herein, the reader will find also, the exhaustive perspective on the standards in the higher education. The rubric Docendo discimus consists of the articles, which provide the practice of educational finalities
in specific curricula areas: mathematics, French, linguistics and philosophy. The column Exercito, Ergo Sum
shows up the place of didactic experiment in the teaching of biology, the applications of clustering in the
teaching of chemistry.
Our magazine finishes with the column Dictionar, that proposes a clear explanation of the term educational finality.
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