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CUVÂNT-ÎNAINTE

Trăim și ne desfășurăm activitatea într-o societate caracterizată de un  ritm al schimbărilor fără precedent, aspect conceptualizat 
de analiști în sintagma „societate postmodernă sau postindustrială”. Din păcate pentru societate și pentru cetăţeni, schimbările 
nu sunt doar de ordin pozitiv. Mai mult, sensul și intensitatea mediatizării unor cazuri particulare sugerează că efectele sunt 
predominant negative. Societatea românească se confruntă în prezent cu spectrul crizei economice și financiare care atrage după 
sine șomaj, inflaţie, diminuarea veniturilor, nesiguranţa zilei de mâine  și sentimente de incertitudine pentru majoritatea cetăţenilor. 
Justiţia nu este reformată, multe acte de corupţie nu pot fi identificare și sancţionate, iar comportamentele deviante care lezează 
proprietatea, integritatea corporală, demnitatea, viaţa indivizilor  proliferează. 

 Cunoașterea la nivelul simţului comun, ca și discursul politic și știinţific fac frecvente trimiteri la eșecuri ale educaţiei formale 
sau informale, primare sau secundare care ar genera multiplele disfuncţionalităţi din viaţa socială, motiv pentru care ne-am propus 
ca, în cadrul conferinţei noastre, să încercăm o abordare a educaţiei din perspectiva sociologiei, surprinzând atât structura și 
dinamica internă a sistemului educaţional, cât și interconexiunile sale multiple cu factorii facilitatori sau inhibitori din mediul 
social.

Sociologia este  știinţa  societăţii care s-a născut din nevoia de a explica și a interpreta profundele transformări ale societăţii 
din perioada de criză generată de trecerea de la societatea tradiţională la cea modernă, precum și din nevoia de a formula soluţii 
și propuneri, urmând ca factorul politic, cel care ia decizia, să selecteze alternativele viabile, adecvate fiecărei perioade și situaţii 
specifice. Deși unii sociologi au postulat „neutralitatea axiologică a sociologiei și sociologului”, în cele mai multe cazuri sociologul 
și sociologia nu s-au situat în afara sau deasupra obiectului lor de studiu, ci s-au implicat direct în reformarea și transformarea 
societăţii contemporane lor. Émile Durkheim, părintele sociologiei știinţifice, se exprima în acest sens spunând că „sociologia nu 
ar merita niciun minut de osteneală dacă nu s-ar implica în construirea unor societăţi mai umane”. Dimitrie Gusti, cel mai mare 
sociolog român și de prestigiu internaţional, care a creat și a condus, între cele două războaie mondiale, „Școala sociologică de la 
București”, concepea sociologia ca știinţă și reformă socială, vocaţia fundamentală a sociologiei și sociologului fiind una militantă.

În virtutea acestor tradiţii, considerăm că sociologia românească actuală nu poate rămâne neutră în raport cu ceea ce se petrece 
în comunităţile  pe care le studiază, cu atât mai mult cu cât, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, majoritatea 
fenomenelor și proceselor sociale sunt trăite și simţite concomitent și în direct de majoritatea cetăţenilor și cu atât mai mult cu 
cât independenţa și neutralitatea instituţiilor care gestionează canalele de transmitere a informaţiei rămân la nivel de deziderat. 
Cercetarea fenomenelor și proceselor sociale contemporane cu viziunea și metodele specifice sociologiei poate elimina perspectivele 
individuale, impregnate de subiectivism generat de interese, sentimente, ideologii etc. Viziunea sociologică a sociologului român 
Dimitrie Gusti, conform căreia, pe baza cunoașterii realităţii sociale și luând în consideraţie idealul etic, respectiv sistemul valorilor 
și scopurilor acceptate de societate, sociologia poate desprinde tendinţele de evoluţie a societăţii viitoare, care poate fi transpusă în 
realitate de factorul politic, considerăm că este de mare actualitate. 

Activitatea specializărilor de sociologie, asistenţă socială și de știinţe ale educaţiei din cadrul Universităţii din Oradea, ca și cea 
a facultăţilor-surori din ţară s-au orientat, încă de la constituirea lor, spre implicare în viaţa comunităţilor. Sperăm că au perceput 
acest efort al nostru și principalele instituţii sociale, administrative și politice din zonele de dezvoltare în care ne situăm și ne place 
să credem că prezenţa personalităţilor cu răspunderi politice, administrative și culturale la manifestarea noastră este un indicator 
care exprimă recunoașterea acestui efort.

În numele Facultăţii de Știinţe Socioumane a Universităţii din Oradea și al Casei Corpului Didactic a judeţului Bihor, 
organizatorii conferinţei „Educaţie și schimbare socială”, desfășurată la Oradea în perioada 20-21 februarie 2009, aș dori să exprim 
mulţumirile noastre celor peste 250 de participanţi, cadre universitare și din învăţământul preuniversitar, doctoranzi și cercetători 
știinţifici care au prezentat lucrări acoperind cele mai diverse domenii ale relaţiei dintre școală și societate în cadrul celor două 
sesiuni plenare și al celor 25 de panele tematice. 

Președintele Comitetului de organizare,
Prof. univ. dr. Floare Chipea 

Decan,
Facultatea de Știinţe Socio-Umane

Universitatea din Oradea
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Identificarea și evaluarea nivelului de dezvoltare psihică a 
copiilor preșcolari și școlari mici este o necesitate obiectivă, o 
cerinţă pentru realizarea unui învăţământ de calitate. Paradigma 
învăţării centrate pe elev prin diferenţierea și individualizarea 
învăţării nu poate fi realizată în afara cunoașterii dezvoltării 
psihice a celor care învaţă.

Din perspectivă genetică, dezvoltarea psihică este un proces 
interior, o construcţie progresivă a structurilor psihice în scopul 
unei adaptări din ce în ce mai perfecţionate, având la bază 
schimbări bio-psihosociale.

Identificarea și evaluarea particularităţilor individuale por-
nesc de la ideea că fiecare copil are un fond propriu ereditar și 
dezvoltarea lui se realizează în condiţii specifice de mediu, faţă 
de care acesta depune un efort continuu de adaptare. Afirmaţia 
conform căreia trecutul condiţionează viitorul, iar viitorul 
organizează prezentul, se conturează ca valabilă în liniile largi 
de desfășurare a fenomenelor sociale, dar și în condiţiile de 
dezvoltare individuală apersoanei. Identificarea specificului 
individual al copilului este justificată, ea contribuind la înlă-
turarea hazardului în proiectarea și realizarea activităţilor 
didactice.

Preocupări pentru cunoașterea etapelor de dezvoltare a 
personalităţii și a particularităţilor dezvoltării individuale au 
existat încă din Antichitate. „Cunoaște-te pe tine însuţi!”, 
„Vorbește ca să te cunosc!”, îndemna Socrate, iar Platon reco-
manda ca în educaţie să se ţină seama de particularităţile 
individuale ale copiilor. Aristotel, ocupându-se de periodizarea 
vârstelor după criteriul „mersului firii”, a elaborat conceptul 
conform căruia educaţia trebuie să ţină seama de principiul 
conformităţii cu natura (natura psihică a copilului).

Cunoașterea nivelului de dezvoltare psihică a copiilor din 
grădiniţă și școala primară este o activitate de investigare 
știinţifică a resurselor existente la nivelul personalităţii, acti-
vitate proiectată și realizată de orice educator independent sau 
cu sprijinul unor specialiști (profesori-consilieri, logopezi etc.). 
Ea nu este un scop în sine, ci urmărește, pe lângă evidenţierea 
nivelului de dezvoltare fizică, psihică și socială a copilului în 
raport cu standardele vârstei psihologice și ale treptei școlare, 
și evidenţierea cunoștinţelor dobândite în raport cu obiectivele 
generale și specifice ale disciplinelor școlare, precum și eviden-
ţierea strategiilor de educaţie/instruire adaptate la situaţia 
concretă a fiecărui elev.

În context educaţional, cunoașterea personalităţii are accente 
speciale care decurg din specificitatea agenţilor intraţi în raporturi 
de cunoaștere. Calitatea cunoașterii pe dimensiunea obiectiv-
subiectiv diferă de la o situaţie la alta. Subiectul cunoașterii nu 
este specializat pentru această activitate, el realizând, de cele 
mai ori, o imagine, un portret al obiectului cunoașterii prin 
intermediul experienţei lui de viaţă. Rezultatele acestei forme 
de cunoaștere au un caracter empiric, spontan și mai puţin 

deliberat, bazându-se, ca demers practic, pe intercunoaștere sau 
cunoaștere interpersonală.

O formă a cunoașterii psihopedagogice mult mai obiectivă și 
apropiată ca metodologie de cunoașterea știinţifică se realizează 
atunci când subiectul cunoașterii este iniţiat în folosirea 
sistematică (ordonată, controlată) a metodelor generale de 
cunoaștere în forma adaptată specificului subiectiv al obiectului 
cunoașterii. Pentru interpretarea corectă a rezultatelor obţinute, 
subiectul cunoașterii trebuie să stăpânească, de asemenea, 
competenţe în psihodiagnoza individualităţii copiilor pe baza 
cunoașterii profilului de dezvoltare psihică specific unui anumit 
stadiu de dezvoltare.

Elevul, ca obiect al cunoașterii psihopedagogice, trebuie 
abordat în ansamblul însușirilor sale de personalitate: dinamice 
(temperamentale), instrumentale (aptitudinale), axiologice 
(caracteriale). Fiecare dintre aceste categorii de însușiri, dar, 
mai ales, relaţiile multiple, plurifazice, plurinivelare, pot 
influenţa calitatea cunoașterii realizate de educator. Principala 
problemă a cunoașterii psihopedagogice a elevului de vârstă 
școlară mică și preșcolară constă în natura vie, dinamică, în 
continuă dezvoltare a vieţii sale psihice.

O asemenea abordare permite înlocuirea imaginii statice, 
surprinsă „aici și acum”, cu reflectarea imaginii devenirii, „până 
acum”, a evoluţiei probabile, „de acum încolo”, în condiţii 
posibile, orientativ date.

Principalele obiective ale unei cunoașteri psihopedagogice 
autentice, realizate de educatori, cu competenţe în acest 
domeniu, fără a fi însă specialiști, sunt:

• crearea unei imagini obiective a structurii și a 
nivelului funcţional potenţial al însușirilor psihice 
și a rezultatelor generate de obiectul cunoașterii, 
realizându-se, astfel, o cunoaștere descriptivă;

• identificarea cauzelor care au generat o structură, 
nivelul funcţional potenţial și rezultatele în care 
însușirile de personalitate se obiectivează, realizându-
se o cunoaștere explicativă;

• anticiparea condiţiilor în care structura și nivelul 
funcţional al însușirilor psihice vor avea o evoluţie 
definitivă, realizându-se o cunoaștere predictivă.

Capacitatea de a surprinde structura reprezentativă a 
însușirilor psihice ale unei persoane, de a o raporta la rezultatele 
concrete ale acesteia într-o anumită activitate, de a explicita 
cauzalitatea relaţiilor constatate, de a prezice evoluţiile posibile 
și probabile în condiţii definite sunt dimensiuni care intervin 
cu ponderi diferite în rolurile profesionale ale educatorului.

Metodologia cunoașterii elevului implică atât strategii 
longitudinale care presupun urmărirea unui individ de-a lungul 
mai multor etape ale vieţii lui, cât și strategii transversale care 

MODALITĂŢI DE IDENTIFICARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE PSIHICĂ 
A COPIILOR PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI MICI

Mihaela Păiși-Lăzărescu, 
Universitatea din Pitești, Facultatea de Știinţe ale Educaţiei

ABSTRACT

Knowing a child’s personality is not a goal „per se”. Educating and knowing the child represents a unitary process (we get to know the child 
educating him and we educate better knowing him). 

We should know the best we can the personality we are educating, in order to find the most efficient means and strategies.
Starting from the idea of the human being’s unicity, this paper presents the advantages and limitations of means employed by teachers as to identify 

the children’s psychical development level, to the purpose of adapting the school curricula and the teaching methodology to their capabilities. 
The differentiation and individuation of learning in pre-school and primary school express the need that the organisation, development and 

evaluation of educational actions were in agreement and stimulated the child’s psycho-genetical development. 
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implică investigarea mai multor indivizi aflaţi la niveluri 
diferite de dezvoltare psihică.

Investigarea longitudinală a dezvoltării psihice a copiilor 
prin intermediul testelor psihologice de dezvoltare și a testelor 
de cunoștinţe, realizată de specialiști în domeniu (psihologi, 
psihopedagogi, sociologi) trebuie precedată de parcurgerea unei 
investigaţii preliminare, realizată de educatori cu instrumente 
știinţifice pentru a oferi concluzii pertinente. Diagnoza și 
prognoza psihopedagogice implică, în primul rând, analiza 
și corelarea informaţiilor oferite de educatori cu rezultatele 
obţinute de elevi la instrumentele psihologice standardizate.

Diagnosticul în cunoaștere trebuie privit sub aspectul 
psihologic și pedagogic, fiind o recunoaștere, o identificare a 
unui proces, fenomen sau a unei individualităţi pornind de la 
detalii caracteristice (Neveanu, Popescu, P., 1987).

Diagnosticul pedagogic este o formă de cunoaștere a 
caracteristicilor prezentate de copil, efectuată cu scopul de a 
stabili coordonatele acţiunilor formative, o concluzie unică 
obţinută prin investigaţie unică, prin ansamblul de factori 
care alcătuiesc sau condiţionează personalitatea copilului. 
Diagnosticul pedagogic permite, prin concluziile sale, atât 
stabilirea potenţialului valoros sub aspect fizic, psihologic 
și cultural, cât și a caracteristicilor nerealizate suficient sau 
structurate deficitar și ajută educatorul să stabilească prospectiv 
liniile de evoluţie a copilului, în funcţie de care se organizează 
acţiunile instructiv-educative.

Fiind ușor de aplicat din punct de vedere tehnic, fără a necesita 
aparatură specializată, metoda observării este frecvent utilizată 
de educatori ca instrument de identificare a dezvoltării psihice 
a copiilor. Ea constă în urmărirea intenţionată, sistematică și 
înregistrarea exactă a diferitelor manifestări comportamentale 
ale elevilor în contexte educaţionale cât mai diferite, cu scopul 
identificării unor aspecte esenţiale ale vieţii psihice. Educatorul, 
în calitate de observator, nu este numai un „fotograf ” al faptelor 
care redă exact manifestarea comportamentului elevilor. Având 
informaţii despre evenimentele care au marcat viaţa psihică 
a copilului, ca și reacţiile lui comportamentale în situaţii 
educaţionale diverse, educatorul poate să ofere explicaţii corecte 
asupra faptelor înregistrate, fără a diminua obiectivitatea lor. 
Pentru ca observarea să fie veridică, educatorul trebuie să 
înregistreze doar faptele observate, nu și supoziţiile lui, părerile, 
comentariile acestuia (este cunoscută tendinţa observatorului 
de a deforma faptele în funcţie de orizonturile, dispoziţiile 
mentale în care se află în momentul efectuării observaţiei).

Dacă principalul avantaj al acestei metode este acela că 
surprinde manifestările comportamentale firești ale elevului 
în condiţii obișnuite de viaţă, oferind mai ales date de ordin 
calitativ, utilizarea ei exclusivă are și dezavantaje. Prezenţa 
observatorului sau atenţionarea că va înregistra manifestările 
comportamentale poate determina intrarea în funcţiune 
a mecanismelor de apărare a subiecţilor, ceea ce conduce 
la modificarea câmpului social al comportamentelor celor 
observaţi, chiar a fenomenului studiat în ansamblu.

Observarea cere timp îndelungat de lucru, deoarece 
există riscul ca fenomenul, procesul psihic observat să nu se 
manifeste în măsură suficientă și în situaţii variate, încât să 
permită degajarea unor concluzii semnificative cu o bază de 
fapte suficiente. Un bun observator știe în ce fel de situaţii se 
manifestă mai frecvent caracteristica pe care o are în obiectiv 
și se axează pe observaţii ale unor astfel de situaţii (Cosmovici, 
A., 1980).

Rezultatele observării trebuie să fie consemnate chiar în 
timpul sesizării comportamentelor, dar fără știrea celui observat, 
sau imediat după ce observarea a luat sfârșit. Uneori, observarea 
psihologică este combinată cu utilizarea unor mijloace speciale 
de înregistrare sau consemnare a fenomenelor observate, cum 
sunt: cronometrul, aparatul de fotografiat sau filmat etc. Cel 
care efectuează observarea va căuta să identifice fenomenele 
supuse studiului în condiţiile cele mai favorabile desfășurării 
lor și în condiţii de activitate cât mai variată (de exemplu, în 
clasă, în recreaţie, în excursii, pe stradă etc.). Deși cel care 
efectuează observarea face o anumită selecţie a datelor, în scopul 
de a le reţine pe cele mai semnificative, totuși, asigurarea unei 

obiectivităţi ridicate pretinde o înregistrare cât mai detaliată și 
fidelă a fenomenelor, analiza rezultatelor fiind rezervată etapei 
care urmează după încheierea perioadei de observaţie.

Pentru a se asigura date cât mai obiective, este de dorit 
ca observaţiile să fie cât mai numeroase și, pe cât posibil, 
efectuate de mai mulţi observatori. Uneori, când fenomenul 
supus observării durează mai mult și nu este posibil să se 
consemneze toate momentele desfășurării lui, se recurge la 
observarea fracţionată, numită și eșantion temporar. În acest 
caz, observatorul folosește perioade scurte de câteva secunde 
sau câteva minute și notează acţiunea subiectului sau a 
subiecţilor în această perioadă scurtă de timp. De exemplu, 
dacă se urmărește manifestarea oboselii la elevi în cursul zilei 
de școală, se notează de câte ori au apărut la elevi semne de 
oboseală (cum ar fi: elevul cască, se întinde, privește distrat 
etc.) în fragmente scurte de timp din prima oră a programului, 
ora a doua, a treia etc.

Încercând o sistematizare a conţinutului observării, V. Ceaușu 
(1978) identifică două mari dimensiuni ale personalităţii care 
pot fi investigate prin intermediul acesteia: simptomatica stabilă 
(dimensiunea dezvoltării fizice) și simptomatica labilă (mimica, 
pantomimica, manifestările vegetative, vorbirea, caracteristici 
ale proceselor cognitive, integrarea socio-afectivă, trăsături 
temperamentale etc.).

Principala problemă a observării este precizarea câmpului 
observaţional prin elaborarea unei liste a conduitelor care 
urmează a fi analizate. Pentru fiecare conduită în parte, trebuie 
precizat sistemul de notare, de consemnare a datelor obţinute 
în urma observării. Cea mai eficientă modalitate este cea a 
scalelor de notare cu trepte (trei sau cinci trepte), prin care este 
definită intensitatea manifestărilor psihice. O altă modalitate 
este cea a utilizării unor adjective sau adverbe, prin care se 
descrie intensitatea sau frecvenţa manifestărilor psihice. Unele 
manifestări psihice permit numai evaluări dihotomice, prin care 
se consemnează prezenţa sau absenţa respectivelor manifestări 
psihice, iar altele solicită descrieri amănunţite.

Ca instrument de identificare a dezvoltării psihice a copilului 
preșcolar (3-6 ani) de către educatoare, propunem un ghid de 
consemnare a comportamentelor cognitive specifice acestui stadiu 
de dezvoltare care poate să cuprindă următoarele categorii de 
itemi:

• identifică proprietăţi ale lucrurilor care se descoperă 
cu ajutorul simţurilor – culori, amestecuri de culori, 
luminozitate, opacitate, transparenţă, umbre, forme 
(rotund, cerc, pătrat, dreptunghi), cub, sferă, ascuţit, 
rotunjit, plat, dulce, amar, sărat, acru, neted, aspru, 
sunete, zgomote, muzică;

• identifică proprietăţi ale lucrurilor care se descoperă 
prin acţiunea mecanică asupra corpurilor (dur, fragil, 
moale, alunecos etc.);

• identifică proprietăţi care se descoperă prin varierea 
temperaturii: evaporare, topire, ardere, alterare etc.;

• realizează conservarea substanţei chiar dacă forma 
obiectelor variază;

• identifică stările de agregare a materiei: solidă, lichidă, 
gazoasă;

• identifică proprietăţile lichidelor;
• exprimă trecutul, prezentul și viitorul;
• reprezintă durate prin reconstituirea succesiunii 

corecte a imaginilor etapelor unor evenimente 
familiare, date în dezordine;

• situează corect în timp evenimentele cotidiene unele 
în raport cu altele;

• clasifică obiectele/fiinţele utilizând drept criterii: 
forma, mărimea, culoarea;

• realizează serieri de obiecte pe baza unor criterii;
• recunoaște și denumește figuri geometrice în mediul 

ambiant;
• desenează după comandă verbală figuri geometrice 

(cerc, triunghi, dreptunghi);
• numără crescător de la 1 la 10;
• alcătuiește grupe de obiecte în limitele 1-10;
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• descoperă cifra care lipsește dintr-un grup de obiecte;
• recunoaște și denumește cifrele în intervalul 1-10;
• construiește grupe de obiecte prin corespondenţă 

biunivocă;
• efectuează operaţii de adunare cu 1-2 elemente, în 

limitele 1-10;
• motivează apartenenţa unui obiect la o grupă dată;
• efectuează deducţii logice în cadrul jocurilor cu piesele 

geometrice;
• enumeră și descrie părţile componente ale corpului 

omenesc;
• pune întrebări legate de aspectele care prezintă interes 

pentru el din tema dată;
• interpretează date și simboluri din care să extragă 

informaţii (calendarul naturii, jurnalul clasei etc.);
• pronunţia corectă a sunetelor, silabelor și cuvintelor; 

realizarea acordului între părţile de propoziţie, volu-
mul vocabularului;

• particularităţi ale exprimării prin intermediul limba-
jului scris;

• folosirea mijloacelor de expresivitate non-verbală;
• aspecte ale conduitei – comportamentul faţă de adulţi, 

comunicarea în cadrul grupului, spirit de iniţiativă, 
preocuparea pentru aspectul exterior etc.

Înregistrarea datelor observării se realizează printr-o fișă de 
protocol, care va fi completată periodic – zilnic, săptămânal, 
bisăptămânal etc. – în care se notează comportamentele speciale, 
pozitive sau negative, frecvenţa lor, gravitatea și intensitatea lor, 
situaţia care le precedă, urmările etc. ale unui copil sau ale unui 
grup de copii. Rolul acestei fișe de protocol este de a diagnostica 
și a corecta, de a înlătura comportamentele și reacţiile negative, 
de a preveni apariţia și instalarea acestora sau de a dezvolta/
valorifica abilităţile și comportamentele pozitive.

Prelucrarea datelor observaţiei este etapa în care se stabilesc 
relevanţele datelor observate în raport cu scopul urmărit, cu 
ipoteza în virtutea căreia a fost realizată acţiunea. Principalele 
operaţii întreprinse sunt analiza fiecărui demers de observare, 
compararea acestora, sintetizarea elementelor comune atunci 
când faptul urmărit se manifestă, dar și a eventualelor condiţii 
atunci când faptul așteptat nu apare, generalizarea elementelor 
cu apariţii semnificative (frecvenţă, intensitate etc.), reţinerea 
pentru alte interpretări a datelor consemnate de care s-a făcut 
abstracţie ca urmare a nerelevanţei în raport cu obiectivul 
urmărit prin cunoașterea descriptivă, însă cu potenţial infor-
mativ pentru demersurile complementare ale cunoașterii psiho-
pedagogice de ansamblu.

Prelucrarea datelor observării este realizabilă prin tehnici 
statistice (calculul mediei, al medianei, reprezentarea grafică 
etc.) sau tehnici comparative cu rezultatele obţinute prin alte 
metode (conversaţie, analiza produselor activităţii etc.).

Cunoașterea psihopedagogică a elevului se obiectivează 
în diferite documente școlare: fișele școlare, caracterizările 
psihopedagogice secvenţiale sau anuale, recomandările, refe-
rinţele, raporturile de consiliere, de orientare sau informare 
educaţională, vocaţională, școlară, profesională etc.

Capacitatea de a surprinde structura reprezentativă a dez-
voltării psihice a elevului, de a o raporta la rezultatele concrete 
dintr-o activitate, de a explica cauzalitatea relaţiilor constatate, 
de a prezice evoluţii posibile și probabile în condiţii definite 
sunt principalele dimensiuni ale competenţei de cunoaștere 
psihopedagogică a elevului și, implicit, ale competenţei peda-
gogice. Considerăm că numai o cunoaștere empirică, intuitivă 
nu este suficientă și nici obiectivă pentru desfășurarea eficientă 
a unei activităţi didactice centrate pe elev/elev.
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 „Care este vârsta optimă de debut al școlarităţii?” Este 
întrebarea care se aude tot mai des din partea specialiștilor, și nu 
numai. În sprijinul debutului școlarizării la vârsta de 6 ani, cele 
mai frecvente argumente sunt cele de ordin politic sau cele prin 
comparaţie cu școlarizarea în alte ţări. 

Criteriul cel mai adesea folosit pentru debutul școlarităţii 
este reprezentat de vârsta cronologică (6 ani) și se întemeiază 
pe ipoteza conform căreia nivelul de dezvoltare psihosocială a 
copilul de 6 ani îi permite să se adapteze la mediul școlar cu 
toate implicaţiile acestuia, la activitatea de învăţare școlară. 

Literatura de specialitate ne confirmă că atingerea unui 
anumit nivel de maturitate școlară (fizică, cognitivă, afectivă și 
socială), precum și influenţa pe care o exercită familia, mediul 
școlar, factorii pedagogici asupra copilului duc la adaptarea 
școlară (prin asimilarea influenţelor educaţionale și acomodare 
la mediu) – ceea ce determină, implicit, condiţii adecvate pentru 
reușită școlară și obţinerea de performanţe școlare superioare.

Conceptul de pregătire a copilului de 6 ani pentru școală și, 
implicit, pentru activitatea de tip școlar poate fi definit, într-un 
sens larg, ca adaptare școlară, definită ca proces complex „de 
interacţiuni permanente, dinamice și dialectice” între elev cu 
membrii comunităţii școlare care îi recunoaște identitatea, capa-
cităţile, locul și statutul, care impune norme, reguli și obligaţii 
de participare la viaţa comunităţii în baza unor valori specifice. 
Specificul adaptării școlare (V. Negovan, 2006) decurge din 
împletirea mecanismelor adaptării relaţionale cu mecanismele 
adaptării instrucţionale, acestea din urmă fiind definite ca 
„răspunsul adecvat al elevului la exigenţele de ordin instructiv, 
respectiv disponibilitatea acestuia de a-și însuși informaţiile 
transmise și de a le operaţionaliza într-un mod eficient, crea tiv” 
(T. Rudica, 1998, apud V. Negovan, 2006). Autoarea accen-
tuează chiar faptul că adaptarea pedagogică nu înlocuiește 
adaptarea relaţională în procesul complex al adaptării școlare, ci 
integrează, pe principiile organizării și autoorganizării (sistemice 
și sinergetice), ambele tipuri de adaptare.

Pregătirea copilului pentru școală reprezintă unul dintre 
obiectivele majore ale taxonomiei educaţionale; se referă în 
principal la „adaptarea reciprocă, pe de o parte, a copilului la 
școală, iar, pe de altă parte, a școlii la copil” (A. Coșan, 1992).

Adaptarea școlară nu se referă numai la momentul intrării 
copilului în școală, ci reprezintă un proces care trebuie apreciat 
prin raportarea particularităţilor mediului școlar la o anumită 
etapă de dezvoltare a copilului. Stadiul și nivelul de pregătire 
a copilului pentru școală reprezintă două dintre criteriile 
școlarizării iniţiale, implicit premise ale învăţării în ciclul 
primar, dar și condiţie esenţială a unei adaptări școlare optimale.

Într-un sens restrâns, pregătirea copilului pentru școală 
se referă la conceptul de maturitate școlară, la dezvoltarea 
abilităţilor și aptitudinilor care îi permit copilului să realizeze cu 
succes activitatea de învăţare. Este foarte important de precizat 

că maturizarea psihologică a copilului pe parcursul preșcolarităţii 
se produce în contextul jocului, activitate specifică vârstei, fără 
însă a exclude formele incipiente ale învăţării de tip preșcolar. „În 
contextul activităţilor ludice și de învăţare, judicios echilibrate, 
se produce actualizarea și fructificarea potenţialului individual al 
copilului, expansiunea forţelor sale creative” (A. Chircev, 1979).

Este demonstrat că intervenţia asupra abilităţilor intelectuale 
care au în structura lor o componentă genetică puternică 
este mai greu de realizat și că factorii interpersonali pot avea 
efect mediator în relaţia dintre factorii intelectuali și reușita 
copilului în activitatea școlară. Astfel, o dezvoltare și o antre-
nare a acestora în cadrul unor programe ar contribui, pe 
termen lung, la creșterea capacităţii de adaptare la cerinţele 
școlare și profesionale ulterioare, dobândirea unor strategii 
care să faciliteze adaptarea în situaţii stresante, menţinerea și 
gestionarea eficientă a relaţiilor interpersonale și profesionale, 
reducerea riscului de a dezvolta ulterior tulburări în sfera 
personalităţii. Această perspectivă se referă la echilibrul realizat 
de ansamblul caracteristicilor individuale ale copilului care 
deschide calea unei depășiri și a unor achiziţii noi. Singurul 
mod de a concepe corect „maturitatea școlară” (starea actuală 
a întregii personalităţi a copilului în pragul școlarizării) este cel 
pluridimensional (T. Kulcsár, 1978), care ia în consideraţie: 
maturitatea fizică, maturitatea cognitivă, maturitatea socială, 
maturitatea emoţională.  

Putem afirma că însușirea cunoștinţelor și a deprinderilor 
prevăzute pentru clasa I presupune un anumit nivel de dezvoltare 
fizică și intelectuală, în măsură să asigure condiţiile minime ale 
reușitei la învăţătură. Este vorba, în principal, de fondul de 
instrumente mentale și de mecanisme senzorio-motorii formate, 
care permit asimilarea cunoștinţelor, dar și acele mecanisme 
sociale și emoţionale care îl fac pe copil să se adapteze mai ușor 
mediului școlar. Astfel, activitatea de învăţare școlară impune 
copilului să se integreze într-o activitate comună, care comportă 
un minimum de stăpânire de sine și autocontrol, capacitatea de 
a prelua și a executa sarcini formulate verbal, de a colabora cu 
învăţătorul, dar și cu colegii. Pe de altă parte, copilul trebuie 
să se mobilizeze pentru o activitate continuă, care are o durată 
strict determinată, ceea ce se exprimă printr-o capacitate ridicată 
de menţinere a atenţiei. Aceasta prezintă o latură energetico-
motivaţională, având limite și oscilaţii firești și o latură volitivă, 
un minimum de autoreglare și autocontrol condiţionate de 
dezvoltarea inhibiţiei interne, de interiorizarea comenzii verbale, 
de formarea conștiinţei de sine (T. Kulcsár, 1978).

Nivelul de vârstă de 5-7 ani presupune multiple achiziţii în 
planul dezvoltării cognitive, sociale și afective, fiind perioada 
celei mai intensive receptivităţi, mobilităţi și posibilităţi psi-
hice, o perioadă de progrese în toate planurile vieţii psihice. Se 
presupune că până la vârsta de 6 ani copilul își dezvoltă capa-
cităţile cognitive și limbajul necesare învăţării scrisului și cititului 
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COPILULUI PENTRU ACTIVITATEA ȘCOLARĂ
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și învăţării aritmeticii. De asemenea, își dezvoltă abilităţile 
de management al propriilor emoţii și de a gestiona stresul 
fără furie, de a coopera cu celelalte persoane din jur. Studiile 
de specialitate confirmă că, dacă la debutul școlarităţii copiii 
posedă competenţe sociale, abilitatea de a face faţă stresului 
și un nivel ridicat al toleranţei la frustrare, un nivel ridicat al 
maturităţii fizice și o dezvoltare a motricităţii în acord cu vârsta, 
precum și o bază solidă a dezvoltării limbajului și a abilităţilor 
cognitive, atunci pot avea avantaje în asimilarea cunoștinţelor și 
acomodarea la cerinţele vieţii de școală.

Aprecierea activităţii copiilor prin analiza rezultatelor obţinute 
în cadrul diferitelor activităţi, a capacităţii de concentrare a 
atenţiei, a comportării, a conștiinciozităţii; aceasta reprezintă 
un mod real de pregătire a preșcolarului pentru activitatea de 
tip școlar

Pregătirea copilului preșcolar pentru școală este înţeleasă ca 
un proces de dezvoltare dirijată a acelor cunoștinţe și capacităţi 
care vor permite o ușoară și rapidă adaptare a copiilor la noile 
cerinţe ale clasei I. Aceasta se transpune în activităţi de stabilire 
a echilibrului psihic, a capacităţii de concentrare a atenţiei pe 
intervale de timp din ce în ce mai mari, însușirea achiziţiei de 
cunoștinţe, antrenarea contactului direct cu mediul înconjurător 
prin intermediul simţurilor, al gândirii, al vorbirii.

Utilizarea unei metodologii de psihodiagnoză diferenţiată 
încă din perioada timpurie ne permite evaluarea nivelului 
general al dezvoltării psihosociale a copilului și posibilitatea de 
a realiza predicţii asupra performanţelor lui școlare, precum și 
posibilitatea de a realiza intervenţii psihoeducaţionale specifice.

Evaluarea pregătirii necesare pentru încadrarea copilului în 
activitatea școlară are o deosebită importanţă în preîntâmpinarea 
insuccesului școlar – definit prin neconcordanţa dintre cerinţe, 
capacităţi și realizări, nereușite acompaniate de alternativa 
negativă a aprecierii rezultatelor activităţii copilului de către 
cadrul didactic. Se pornește de la ideea recunoscută empiric 
că un traseu educaţional cu debut pozitiv are mari șanse în 
obţinerea unor performanţe școlare peste medie. Astfel, M. Păiși-
Lăzărescu (2005) a realizat un portret al elevul care înregistrează 
insucces școlar, în lucrarea Psihologia educaţiei preșcolarului și 
școlarului mic:

• nu înţelege conţinutul care se predă;
• nu are deprinderile necesare asimilării conţinutului 

informaţional;
• cedează în faţă dificultăţilor;
• persistă în erori;
• acumulează lacune în cunoștinţe;
• pierde ritmul de înaintare în cunoștinţe în raport cu 

exigenţele școlare și cu ceilalţi colegi;
• are un nivel scăzut de aspiraţii și expectanţe în 

activitatea școlară, precum și cu propriul eu;
• absenţa unor deprinderi de muncă sistematică și a 

obișnuinţei de a-și autoevalua rezultatele școlare din 
perspectiva unor criterii obiective, promovate de 
școală;

• insuficienţe la nivelul operaţiilor logico-abstracte ale 
gândirii – incompetenţe de limbaj, incapacitate de a 
relaţiona informaţiile, slaba capacitate de a concretiza 
un fenomen sau un principiu, incapacitatea realizării 
unui demers ipotetico-deductiv necesar formulării 
unor concluzii sau generalizări, absenţa spiritului critic 
în gândire, indispensabil manifestării unor atitudini 
faţă de ideile receptate și formularea unor judecăţi de 
valoare proprii etc.

Cunoașterea copilului semnifică activitatea adultului de 
a descifra formula sa personală, de a-i identifica suporturile 
devenirii ca personalitate și de a proiecta strategiile educaţionale, 
favorizând în fiecare etapă a dezvoltării valorizarea și amplificarea 
potenţialului nativ. 

Activitatea de cunoaștere a copilului presupune și diagnosticul 
psihologic, respectiv cunoașterea particularităţilor psihice de 
vârstă și individuale ale acestora în vederea bunei organizări a 
activităţii școlare. Cunoașterea naturii, a nivelului de dezvoltare, 

a eficienţei, a modurilor de combinare, a deficienţelor funcţiilor 
psihice se realizează în mod direct, prin analiza și interpretarea 
comportamentelor, a performanţelor copilului evaluat. Diag-
noza individuală urmărește evaluarea copilului în activitate, 
putând să se realizeze predicţii asupra performanţelor școlare ale 
acestuia, precum și să se elaboreze un plan psihopedagogic de 
intervenţie pentru optimizarea eventualelor deficienţe.
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EDUCAREA CARACTERULUI ÎN ȘCOALĂ

Formarea caracterului în școală este temă de cercetare dinamică. 
În multe ţări, dezvoltarea caracterului elevilor este obiectul unei 
discipline separate, are o curriculă proprie și metode specifice de 
predare. Creșterea îngrijorătoare a fenomenului violenţei în școli 
este unul dintre argumentele pentru introducerea acestei discipline. 
Caracterul este „studiat” și în școli cu clase multietnice, tocmai 
pentru a preveni manifestările de intoleranţă (Barone, 2004). În 
general, formarea caracterului este parte a programei de studiu 
pentru gimnaziu și face parte dintr-un proces de socializare a 
copilului (Williams, 2003). Educarea caracterului este concentrată pe 
dezvoltarea responsabilităţii sociale, formarea de relaţii interpersonale 
sănătoase, autodisciplină, creșterea participării sociale, dobândirea 
unor valori morale cum sunt: dreptatea, adevărul, onestitatea și 
sentimentul datoriei (Revell, 2007; Romanowsky, 2003).

Cercetări pe termen lung (Skaggs, 2006) arată că adoptarea 
unor curricule special orientate pe formarea caracterului are efecte 
pozitive asupra comportamentului elevilor în sensul scăderii 
violenţei în școli, reducerea fenomenului de intimidare („bullying”) 
și scăderea abandonului școlar. Educarea caracterului nu pare să aibă 
impact asupra performanţei școlare sau a motivaţiei pentru învăţare. 
Efectele pozitive sunt observabile dacă educarea caracterului devine 
un obiectiv la nivelul întregii școli și este adoptat de întreg corpul 
profesoral (Bulach, 2002). Educarea caracterului pare a fi un scop 
general și dificil de atins doar prin adoptarea unei curricule separate. 
Necesitatea ca profesorii să devină modele de comportament este 
evidenţiată de o serie de studii. Într-o cercetare privind percepţia 
elevilor americani legată de eficienţa programului de formare a 
caracterului din școala lor, Romanowsky (2003) arată că elevii 
consideră ineficiente aceste programe din două motive. Primul 
este legat de metodele de predare folosite, și anume compunerea 
unor eseuri despre diverse valori, alegerea unei valori a săptămânii, 
conceperea de postere afișate pe pereţii școlii. Elevii doresc o abordare 
mai aplicată a temelor legate de caracter și dezbateri. Al doilea motiv 
este legat de sentimentul că educarea caracterului, deși deosebit de 
importantă, nu face obiectul unei învăţări programate, nu este ceva 
ce ar trebui studiat la școală, ci, mai degrabă, dobândit într-un cadru 
informal, al experienţelor personale. Într-un alt studiu, Williams 
(1993) arată că elevii percep ca fiind utile programele de formare a 
caracterului în cadrul cărora profesorii au un rol important și adoptă 
ei înșiși valorile promovate constituind un model de comportament 
pentru elevi. Profesorii au un impact indirect în formarea caracterului 
prin felul în care modelează interacţiunea cu elevii, prin regulile pe 
care le impun, precum și prin felul în care organizează mediul de 
învăţare (Anderson, 2000). Prin aceste metode, profesorul devine 
un formator informal al valorilor morale (Barone, 2004; Veugellers, 
2000). Weaver (2005) introduce conceptul de „curriculă ascunsă” 
pentru a se referi la ansamblul de reguli, motivaţii și comportamente 

stabilite informal în interiorul organizării clasei. Acest ansamblu 
privește atât elevii, cât și profesorii. Elevul nu este un receptor pasiv 
al informaţiei. Valorile de bine și rău sunt, de multe ori, raportate 
de elevi la calitatea de bun sau rău pedagog a unora dintre profesori. 
Practicile pedagogice pozitive promovează valori morale, în timp ce 
practicile negative, „nonvalori” (Barone 2004). Chiar și disciplina 
predată influenţează implicit trăsăturile de caracter. Astfel, Hoffer 
(2007; Fries, 2005) arată că știinţele exacte stimulează dobândirea 
unor valori cum sunt controlul, ordinea, în timp ce știinţele 
umaniste facilitează formarea toleranţei și a înclinaţiilor prosociale.

Educarea caracterului nu face obiectul unei materii de studiu 
la noi în ţară. Există câteva discipline care se ocupă cu explicarea 
și, uneori, dezvoltarea unor valori morale, fără însă a-și propune 
acest lucru în mod specific: cultura civică, orientarea și consilierea 
și religia. Cultura civică are ca principal obiectiv dezvoltarea 
unor cetăţeni activi și înţelegerea unor principii ale democraţiei, 
drepturilor omului și ale libertăţii. Uitându-ne mai atent la 
programa pentru liceu, observăm că unele lecţii cuprind informaţii 
despre toleranţă și respect pentru alţii, dreptate, egalitate, metode 
de rezolvare a unor dileme morale. Materia se predă în regim de 
o oră pe săptămână. Orientarea și consilierea a fost de curând 
asimilată orelor de dirigenţie. Multe dintre activităţile recomandate 
de programă sunt centrate pe autocunoaștere, comunicare și abilităţi 
sociale. În funcţie de abilitatea dirigintelui, aceste activităţi ar putea 
contribui la formarea caracterului. O altă disciplină care, cel puţin 
în principiu, ar trebui să se ocupe cu formarea de valori morale 
este religia. Ca și în cazul dirigenţiei, atingerea obiectivului mai sus 
menţionat depinde de implicarea profesorului și a modului în care 
acesta decide să își predea materia. În multe cazuri predarea religiei 
este concentrată pe dogma ortodoxă și mai puţin pe formarea de 
caractere. Niciuna dintre disciplinele mai sus menţionate nu are ca 
obiectiv explicit formarea caracterului la elevi. 

Violenţa este un fenomen care ia amploare și în școlile din 
România. Un studiu UNICEF din 2005 arată că manifestări 
ale violenţei sunt prezente în 75% din școlile de la noi. Aceste 
manifestări iau diverse forme, cele mai frecvente fiind injuriile, 
jignirile și bătaia. Există o serie de programe de prevenţie a apariţiei 
violenţei în școli. În 2009, Ministerul Educaţiei și Cercetării a iniţiat 
proiectul „Tineri împotriva violenţei”, proiect adresat elevilor și 
cadrelor didactice. Acest proiect, derulat pe o perioadă de trei ani, 
are ca scop perfectarea unui sistem de monitorizare a fenomenelor de 
violenţă în școli, acordarea de sprijin pentru dezvoltare instituţională, 
formarea în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în școală, 
respectiv formarea elevilor implicaţi în programul de gestionare a 
conflictelor și comunicare/interacţiune nonviolentă. Puţine dintre 
componentele acestor programe sunt însă centrate pe latura de 
intervenţie asupra violenţei deja prezente în școlile românești. 
Adoptarea unor programe de educare a caracterului ar putea aduce 
efecte pozitive în această arie.

AI CARTE, AI PARTE? PERCEPŢIA ELEVILOR DESPRE 
ROLUL PROFESORULUI ÎN FORMAREA CARACTERULUI

Mirela Șaupe, 
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Oradea

ABSTRACT

The paper presents the results of a qualitative research regarding the role played by the teacher in building character and promoting 
moral values to their students. The main methodological approach used was the focus group. 30 high-school students underwent two 
meetings focused on teacher behavior and the way in which teachers can influence or promote moral values and social accepted behaviors. 
An important aspect was that of the implicit manner in which these values are transmitted. Discourse analyze showed that, at least at the 
explicit level, the teachers are concentrated only in transmitting scientific information and didactic matters. However, at the implicit level, 
the teacher encourages some behaviors or attitudes aimed to promote success. These attitudes are conformity and respect of the authority, 
passivity and lack of initiatives.  Curiosity and honesty are values that lacking from the teachers’ discourse. The long term impact of these 
results is discussed along with the modalities in which the school and his professionals contribute to the development of life competences like 
interpersonal abilities, initiative, critical thinking and tolerance.
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Studiul a pornit de la întrebarea dacă școala, în maniera în care 
este organizată acum, transmite valori elevilor, iar în cazul unui 
răspuns afirmativ, care sunt aceste valori. Investigaţia s-a centrat pe 
modul în care profesorii formează caractere, mai precis, pe percepţia 
elevilor legată de rolul profesorului în formarea lor ca persoană.

METODOLOGIA CERCETĂRII

Cercetarea se înscrie în categoria studiilor calitative și are o natură 
descriptivă. Participanţii sunt 30 de elevi înscriși în clasa a X-a. Datele 
au fost culese folosind metoda focus-grupului. Două interviuri de 
grup au furnizat date despre percepţia elevilor asupra modului în 
care profesorul transmite informaţii despre caracter și promovează 
sau nu anumite valori morale. Participanţii au completat și un 
chestionar cuprinzând itemi care descriu atitudini și comportamente 
ale profesorilor, de exemplu: „Este corect și așteaptă de la elevi același 
lucru”, „Nu îi place să i se pună întrebări, el este șeful”, „Mai puţin atent 
la elevii slabi”. Exemplele de comportamente au fost selecţionate în 
urma întâlnirilor de grup și a discuţiilor informale cu participanţii. 
Ele vizează transmiterea informală a unor valori precum toleranţă, 
promovarea performanţei, spiritul civic, pasivitate-iniţiativă sau 
banul ca valoare. Chestionarele cuprind și întrebări legate de 
nevoia de îndrumare privind caracterul, precum și rolul de model 
pe care profesorul îl joacă sau nu în formarea elevilor ca persoane. 
Interviurile de grup au fost transcrise și interpretate prin intermediul 
analizei de discurs, încercând să se evidenţieze acele teme comune 
discursului tuturor participanţilor. Rezultatele chestionarului vor fi 
exprimate în procentajul participanţilor în acord sau dezacord cu o 
anumită opinie. 

REZULTATE

Prelucrarea cantitativă și calitativă a datelor cercetării conturează 
modul în care elevii percep rolul profesorilor în formarea caracterului.

Toţi participanţii la studiu și-au exprimat dorinţa ca profesorul să 
fie implicat în promovarea valorilor morale. Acest lucru se exprimă 
prin discuţii și dezbateri pe tematici altele decât materia predată de 
fiecare profesor în parte. Există o mare discordanţă între așteptările 
elevilor și comportamentul perceput al profesorilor. Marea majoritate 
a profesorilor sunt percepuţi ca fiind preocupaţi exclusiv de predarea 
materiei și foarte concentraţi pe programă. Acest comportament 
este perceput negativ de elevi, ca lipsă de interes și de implicare din 
partea profesorilor:

„Ar fi bine dacă profesorii ar vorbi și despre altceva, nu numai despre 
materie. Să ne spună lucruri despre viaţă. Dar nu fac asta. Preferă să nu 
se bage” (participant cercetare).

Promovarea valorilor morale sau formarea caracterului elevilor 
lipsește din obiectivele explicite, formale ale profesorilor. Excepţie 
face dirigintele, căruia elevii îi asociază cel puţin principial rolul de 
îndrumător în ceea ce privește valorile morale.

Nevoia de îndrumare se manifestă și în dorinţa exprimată de 
78% dintre elevi ca profesorul să fie un model despre cum trebuie să 
fii ca persoană. Profesorul este văzut ca o persoană care ar trebui să 
fie exemplară, ca mod de comportament și ca și atitudini. Întrebaţi 
dacă profesorii sunt astfel de modele, doar 4% dintre elevi răspund 
afirmativ, în timp de jumătate dintre participanţi spun că profesorii 
lor sunt contraexemple de comportament.

Percepţia participanţilor legată de felul în care profesorii participă 
activ sau nu la formarea caracterului elevilor a fost pusă în evidenţă 
atât în discuţiile de grup, cât și prin completarea chestionarului 
privind atitudinile profesorilor. 

La nivel explicit, formal, profesorii sunt percepuţi de elevi ca fiind 
concentraţi doar pe activitatea didactică. Itemul din chestionar: 
„Vine în clasă și predă materia, atent să nu rămână în urmă cu 
programa” descrie un comportament pe care 95% dintre elevi îl 
percep ca fiind caracteristic profesorilor lor.

„Caracterul înseamnă cum ești tu ca persoană. Profesorii încearcă să 
ne motiveze, să fim la un nivel mai ridicat, în primul rând să învăţăm” 
(participant cercetare).

Performanţa ridicată este o valoare promovată de profesori, cu 
toate că, la nivel subiectiv, elevii resimt acest lucru ca o tendinţă 
spre perfecţionism. Este apreciată și promovată performanţa foarte 
ridicată, elevii buni sunt încurajaţi, iar cei slabi sunt mai puţin 
stimulaţi:

„Ar trebui să merg înainte cu voi ăștia buni, iar pe ceilalţi să îi las 
în zama lor” (elev clasa a III-a, relatarea „mot à mot” a cuvintelor 
învăţătoarei).

Pe lângă performanţa ridicată, profesorii par a fi preocupaţi 
și de promovarea unor comportamente sănătoase și de evitare 
a viciilor. Este posibil ca această percepţie să fie strâns legată de 
comportamentul diriginţilor, aceștia fiind implicaţi în cadrul orelor 
de dirigenţie în activităţi de prevenţie a consumului de alcool și 
droguri.

„Profesorii ne spun că ar trebui să ne facem o cultură generală, să 
fim informaţi, să avem comportamente bune, adică să ne abţinem de la 
lucruri rele, ca de exemplu alcoolul și fumatul” (participant cercetare).

Performanţa ridicată este singura valoare exprimată explicit de 
profesori. Cu toate acestea, atitudinile personale ale profesorilor, 
comportamentul la clasă și modul de relaţionare cu elevii pun în 
evidenţă valori care sunt transmise implicit de aceștia. Analiza de 
discurs, precum și prelucrarea datelor din chestionar surprind două 
astfel de valori: respectul faţă de autoritate și promovarea pasivităţii.

Profesorul este perceput de elevi ca o persoană autoritară. Această 
autoritate este transmisă atât prin diferenţa de status, cât și prin 
comportamentul profesorului:

„Î: Care este exemplul de persoană pe care îl dau profesorii?
Elev: Cum să te comporţi civilizat, cum să îi respecţi pe ceilalţi ca să 

fii respectat...
Î: Acesta e mesajul transmis de profesori?
Elev: Ar trebui să fie, dar nu e așa. Mesajul pe care îl primim? Stai 

în bancă și vezi-ţi de carte” (participant cercetare).
65% dintre elevi percep profesorii ca promovând respectul faţă 

de autoritate, în caz concret faţă de profesori, iar acest respect este, 
de multe ori, perceput ca obedienţă. Respectul faţă de profesor este 
înţeles ca lipsa chestionării informaţiilor transmise de acesta, lipsa 
exprimării ideilor proprii, acceptarea profesorului ca fiind o autoritate 
în domeniu, chiar și atunci când greșește. Tăcerea la oră pare să fie o 
atitudine apreciată de majoritatea profesorilor. Indisciplina ca semn 
de lipsă de respect este sancţionată, uneori, folosind metode care nu 
fac decât să sublinieze autoritatea profesorului în faţa elevului.

„Unii profesori cred că pot ţine în frâu clasa cu catalogul. Îţi dau 3 
și gata. Dar tot nu reușesc, nu rezolvă nimic” ( participant cercetare).

Respectul faţă de autoritate este promovat implicit alături de 
lipsa de iniţiativă și cultivarea pasivităţii elevului. Doar 35% dintre 
participanţi caracterizează profesorul prin comportamente care ţin 
de sprijinirea iniţiativelor elevilor și încurajarea gândirii critice. Lipsa 
de implicare în alte domenii, în afara actului strict pedagogic, este o 
atitudine pe care participanţii la cercetare o percep ca fiind pasivitate 
și dezinteres:

„Ar fi bine dacă profesorii ar vorbi și despre altceva, nu numai despre 
materie. Să ne spună lucruri despre viaţă. Dar nu fac asta. Preferă să nu 
se bage” (participant cercetare).

Pasivitatea este transmisă și prin modul în care profesorii rezolvă 
conflictele dintre elevi care apar în timpul orei – și anume prin non-
implicare: 

„Sunt anumite lucruri rele pe care unii colegi le fac: de exemplu, 
vorbesc urât, deranjează ora... profesorii pot opri asta. Dar nu o fac. 
Unii, dimpotrivă, se comportă la fel” (participant cercetare).

Interpretarea cantitativă a datelor obţinute prin intermediul 
chestionarului privind atitudinile profesorilor a pus în evidenţă și 
alte trăsături de caracter transmise, implicit, de profesori. Astfel, 
57% dintre elevi percep profesorii ca fiind persoane deschise faţă 
de ceilalţi, 50% caracterizând profesorii prin comportamente care 
denotă o atitudine tolerantă. Pasivitatea civică, pesimismul în 
legătură cu viitorul societăţii sunt atitudini identificate de 45% dintre 
elevi. 70% dintre participanţii la cercetare consideră corectitudinea 
ca o atitudine promovată de profesori, în timp ce manifestările de 
onestitate sunt observate doar de 25% dintre participanţi. Respectul 
faţă de alţii este o trăsătură de caracter pe care doar 32% dintre 
participanţi o percep ca fiind promovată de profesori. Banul ca 
valoare este o atitudine pe care toţi participanţii au perceput-o ca 
nefiind caracteristică profesorilor.
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CONCLUZII

Cercetarea de faţă investighează modul în care elevii percep 
comportamentul profesorilor în ceea ce privește formarea caracterului 
și transmiterea de valori morale. Rezultatele cercetării calitative pun 
în evidenţă existenţa unei discrepanţe între expectanţele elevilor și 
comportamentul perceput al profesorilor. Profesorii nu își propun, 
explicit și formal, formarea sau dezvoltarea unor valori morale, în 
timp ce elevii așteaptă îndrumare, exemple de la aceștia. Activitatea 
profesorilor este strict centrată pe transmiterea informaţiei didactice, 
relaţionată cu conţinutul lecţiei predate. Excepţie face în unele 
cazuri dirigintele, învestit formal cu rolul de formator, modelator 
al comportamentului pozitiv al elevilor: limitarea actelor de indis-
ciplină și prevenţia abuzului de substanţe. 

Singura valoare care pare a fi transmisă în mod direct de profesori 
este accentul pe performanţa ridicată. Elevii cu performanţe școlare 
ridicate sunt cei apreciaţi de profesori. Performanţa ridicată este 
percepută de elevi ca având un caracter absolut, dificil de realizat 
efectiv. Acest rezultat vine în completarea faptului că profesorii sunt 
concentraţi exclusiv pe activitatea didactică, și nu pe formarea de 
caractere sau transmiterea de valori.

Relaţia profesor-elev presupune o gamă largă de comportamente, 
de la transmiterea informaţiei didactice, până la modalitatea de 
interacţiune cu elevii, stilul de predare, regulile stabilite de profesor 
și modul în care acesta reacţionează la diversele situaţii care apar în 
timpul orei. Toate acestea din urmă constituie modalităţi prin care 
profesorul transmite implicit, chiar dacă, neintenţionat, anumite 
valori sau trăsături de caracter. Analiza datelor cantitative și calitative 
a pus în evidenţă o serie de astfel de valori. Respectul faţă de 
autoritate și lipsa de iniţiativă sunt două dintre atitudinile percepute 
de elevi ca fiind promovate implicit de profesori. Deși atributul de 
valoare morală sau trăsătură de caracter este dificil de atașat unor 
astfel de atitudini, ele trebuie considerate ca atare. Sunt atitudini 
promovate fie prin exemplul personal, fie prin faptul că adoptarea 
lor este valorizată de profesori. Ele descriu un fel de a fi ca persoană 
care poate duce la succes. Alături de respectul faţă de autoritate, 
profesorii promovează și lipsa gândirii critice, mai ales în sensul de 
reflecţie asupra fenomenelor, explorarea de opţiuni alternative și 
chestionarea informaţiilor receptate. Elevii simt că sunt încurajaţi 
să fie niște receptori pasivi de informaţie, cu toate că trebuie să fie 
foarte performanţi în a face acest lucru. Este posibil ca acest mesaj să 
fie generat de faptul că preocuparea profesorului pentru încadrarea 
activităţii didactice în programă limitează dezbaterile și discuţiile 
asupra materiei predate. Cu toate acestea, 65% dintre elevi percep 
comportamentul la clasă al profesorului ca descurajând iniţiativele 
proprii și implicarea activă a elevului. Pasivitatea pare să fie o 
trăsătură care nu este încurajată doar în context școlar. Manifestări 
ale activismului civic sau de implicare socială la profesori sunt 
menţionate doar de jumătate dintre participanţii la cercetare.

Corectitudinea este o valoare transmisă implicit de profesori. 70% 
dintre participanţi observă manifestări ale corectitudinii la profesorii 
lor. Cu toate acestea, doar 25% observă și manifestări ale onestităţii. 
Acest rezultat se explică prin concentrarea exclusivă a profesorilor 
asupra activităţii didactice. Elevii au oportunitatea de a observa în 
comportamentul profesorilor manifestările corectitudinii pentru 
că aceasta este, probabil, o trăsătură pusă în evidenţă în situaţiile 
de evaluare a performanţei școlare, frecvente și specifice activităţii 
didactice. Această activitate însă lasă puţin loc manifestărilor de 
onestitate, care presupune o interacţiune personală cu elevii și o 
raportare a profesorului la altfel de conţinuturi decât cele legate de 
materia predată.

Toleranţa este o atitudine pe care doar jumătate dintre parti-
cipanţi o percep ca fiind transmisă de profesori. La fel și atitudinea 
de deschidere faţă de ceilalţi. Intoleranţa se manifestă prin lipsa de 
stimulare a elevilor cu performanţe școlare slabe. Banul ca valoare, 
atitudine promovată în media ca fiind caracteristică „generaţiei 
actuale”, este o trăsătură de caracter pe care profesorii nu par să 
o promoveze deloc. Niciunul dintre participanţii la cercetare nu 
percepe acest lucru din partea profesorilor, probabil tot din cauza 
disocierii între rolurile de profesor-persoană care apare în timpul 
activităţii didactice.

Elevii îi percep pe profesori ca fiind deloc interesaţi în trans-
miterea de valori morale. Formarea caracterului nu pare să figureze 

printre obiectivele specifice ale acestora. Cu toate acestea, profesorii 
promovează implicit modele de comportament, pe care elevii pot sau 
nu să le urmeze. „Portretul-robot” al elevului valorizat de profesor 
este: performanţă, respect faţă de autoritate, lipsă de iniţiativă. 
Rezultatele cercetării de faţă sunt importante dacă ne gândim la 
impactul lor pe termen lung. Un elev căruia acum îi sunt apreciate 
tocmai respectul faţă de autoritate și pasivitate poate deveni un adult 
lipsit de asertivitate. Gândirea critică, însușire puternic încurajată 
de formele de învăţământ universitare, este puţin stimulată la 
nivelul liceului. Lipsa toleranţei profesorilor nu stimulează formarea 
ei la elevi. Evident, impactul familiei și al grupului de prieteni în 
adoptarea anumitor valori morale nu poate fi ignorat.

Rezultatele cercetării nu au valoare de diagnostic în ceea ce 
privește capacitatea învăţământului preuniversitar de a contribui la 
formarea unor adulţi adaptaţi, dar ridică o serie de întrebări despre 
importanţa participării profesorului la dezvoltarea elevilor nu doar 
prin informaţii de natură didactică. Profesorii devin exemple, fie că 
își propun asta, fie că nu. Comportamentele pozitive sunt mai rapid 
adoptate de elevi dacă profesorii înșiși le adoptă. De aceea mesajul 
transmis de profesor, direct sau indirect, este esenţial. Câteva dintre 
recomandările care derivă din studiu sunt necesitatea implicării 
voluntare a profesorilor în modelarea caracterului, precum și con-
știentizarea de către profesori a modalităţilor implicite de formare a 
valorilor morale și utilizarea acestora.

Există o serie de limitări de ordin metodologic care pot fi 
impuse acestui studiu. Numărul participanţilor la cercetare este 
mic, iar interpretarea datelor cantitative se face relativ superficial, 
fără utilizarea unui instrument standardizat. Metodologia utilizată 
este specifică unui studiu descriptiv, care nu pornește de la anumite 
ipoteze, ci încearcă să le genereze. Cercetarea ar putea fi extinsă prin 
analiza aprofundată a rolului pe care dirigintele îl are în formarea 
elevilor ca persoană, în comparaţie cu alţi profesori. Investigarea 
percepţiei pe care o au profesorii referitor la modul în care sunt 
implicaţi în formarea caracterului elevilor ar putea aduce rezultate 
interesante, în completarea datelor existente.
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INTRODUCERE

În contextul profesionalizării formării cadrelor didactice, 
dezvoltarea „personalităţii profesionale” a acestora (Neveanu, 
1982) s-a transformat într-o preocupare reală a tuturor facto-
rilor implicaţi în organizarea și desfășurarea sistemului de 
formare iniţială și continuă (Bekers, 2007).

Conceptul de dezvoltare profesională poate fi înţeles ca proces 
dinamic și continuu, dirijat sau nesistematic, prin intermediul 
căruia o persoană își dezvoltă competenţele și atitudinile în 
conformitate cu valorile educative specifice profesiei didactice, 
își construiește etica profesională, îmbogăţește și transformă 
propria identitate profesională (E. Păun, 2002, Donnay și 
Charlier, 2006, p. 13).

Acest proces este direct legat de procesul construirii identităţii 
profesionale în conformitate cu imaginea, cu reprezentarea cu 
privire la rolul profesional. Construcţia identităţii profesionale 
se elaborează treptat, începând cu perioada formării iniţiale, și 
continuă pe întreg traseul carierei didactice. Reprezentările cu 
privire la profesie ghidează din interior conduitele educaţionale. 

Debutul în cariera didactică este considerat, uneori, ca un 
moment de criză în ceea ce privește construirea identităţii 
profesionale. Anumiţi autori vorbesc despre „șocul” contactului 
cu practicarea profesiei, accentuându-se, astfel, ideea potrivit 
căreia debutul în activitatea pe tărâm educaţional se constituie 
într-un moment de răscruce în ceea ce privește formarea/
interiorizarea normelor și valorilor specifice profesiei.

Profesia didactică este una în care dimensiunea umană, 
relaţională se află în centrul acţiunilor desfășurate, relaţia 
pedagogică construită împreună cu elevii devine unul dintre 
aspectele fundamentale în jurul căruia cadrul didactic își va 
desăvârși practicile educaţionale.

Se pot formula în legătură cu aceste aspecte cel puţin câteva 
întrebări: Care sunt caracteristicile reprezentărilor cu privire 
la profesia didactică din perspectiva relaţiilor pedagogice, cum 
evoluează aceste reprezentări pe parcursul carierei didactice și, în 
special, în intervalul celor doi ani de stagiatură?

Desigur că, într-o perspectivă constructivistă, putem consi-
dera că reprezentările cu privire la profesie se construiesc și 
se structurează în conformitate cu propriile experienţe profe-
sionale, în funcţie de specificul contextului educaţional în care 
se practică profesia. 

Numeroși autori consideră că inserţia profesională a 
tinerelor cadre didactice este o perioadă dificilă. Intervin atât 
factori individuali, cât și factori instituţionali și organizaţionali 
cum ar fi cei derivaţi din modul de organizare a concursului 
de titularizare, responsabilităţi preluate „din mers”, încadrare 
la clase și/sau școli „dificile” etc. Aceste aspecte pot genera 
sentimente de deziluzie care pot evolua în conduite de abandon 
al carierei didactice.  

Potrivit unui studiu realizat de Vandenberghe, aproximativ 
41% dintre tinerii debutanţi în cariera didactică părăsesc 
profesia pe parcursul primilor cinci ani de la debutul în carieră, 
riscul de abandon diminuând exponenţial pe măsura înaintării 
în vârstă și în activitate. Alţi autori definesc perioada de debut 

în carieră ca fiind un „șoc al practicii” sau „praxis choc” (după 
Huberman, 1989, Nault, 1999).

Lucrările lui Nault (1999) analizează evoluţia identităţii 
profesionale a cadrelor didactice din perspectiva „șocului prac-
ticii”, relevând faptul că reprezentările și identitatea profesională 
construite pe parcursul anilor de formare iniţială sunt supuse 
probei contactului cu activitatea practică. Diferenţele dintre 
imaginea cu privire la profesie formată în perioada de pregătire 
iniţială și imaginea conferită de realitatea de pe „teren” pot 
genera dificultăţi de adaptare, de inserţie profesională pe tărâm 
educaţional. 

Inserţia profesională a absolvenţilor poate fi facilitată sau 
îngreunată de existenţa unui mediu/context de muncă adecvat. 
Există studii care ilustrează faptul că specificul mediului 
educaţional în care este plasat debutantul poate contribui 
explicit la structurarea reprezentărilor cu privire la profesie și 
la conturarea identităţii profesionale. Se menţionează în acest 
context rolul mentorului (Chester, Beaudin, 1996, Herbert, 
Worthy, 2001).

Autorii menţionaţi avansează două ipoteze complementare: 
• Cu cât distanţa dintre imaginea cu privire la profesie 

(reflectată în calităţile necesare unui bun cadru 
didactic, metodele de învăţământ cele mai eficace 
etc.) și realitatea de pe „terenul” practicii educaţionale 
este mai mare, cu atât este mai afectat procesul de 
construire a identităţii profesionale și „starea de bine” 
a debutantului; 

• Dimensiunile mediului de activitate educaţională 
în care este încadrat debutantul (reflectat în stilul de 
conducere al directorului de școală, de exemplu) și 
intervenţiile explicite destinate ajutării profesorilor 
debutanţi (de exemplu, mentoratul, evaluarea forma-
tivă a debutantului etc.) contribuie/favorizează con-
struirea identităţii profesionale și a „stării de bine”.

Studiul citat menţionează că distanţa dintre reprezentările 
existente la ieșirea din perioada de formare iniţială și cele structurate 
urmare a confruntării „în teren” cu activitatea educaţională este 
responsabilă de diminuarea stării de bine a cadrelor didactice 
debutante. Un mediu educaţional favorabil poate să compenseze 
insecuritatea percepută și să stimuleze reușita adaptării profesionale. 

Mișcarea generată de conceptul de profesionalizare a 
cadrelor didactice a arătat importanţa care trebuie acordată 
formării iniţiale a cadrelor didactice dintr-o dublă perspectivă: 
preocupările pentru dezvoltarea competenţelor profesionale, pe 
de o parte, construcţia identităţii profesionale, pe de altă parte 
(Beckers, 2007). 

Dezvoltarea identităţii profesionale a cadrelor didactice face 
obiectul a  numeroase cercetări (Boutin, 1999, Gohier și colab., 
2000 etc.) care evidenţiază faptul că debutanţii se află în inima 
unei tensiuni inerente procesului de inserţie profesională. Acesta 
reclamă adaptarea practicilor dobândite la norme definite și 
solicitate de structuri instituţionale, dezvoltarea sistemelor 
practic-acţionale dobândite de absolvent într-o direcţie care 
să-i asigure acestuia posibilitatea de evoluţie și de manifestare a 
creativităţii pe tărâm educaţional.

EXPECTANŢE ALE CADRULUI DIDACTIC STAGIAR

Cecilia Sas, 
Universitatea din Oradea

ABSTRACT

The work prposes to identify the main difficulties met by the probation teachers in order to organize and maintain didactic activities.
The dimensions of the didactic activity observed in this study point to the projection of the didactic activity, organizing the teaching 

act, the relations between people at work, relationship wit the probation mentors.
The study shows the expectations of the probation teachers related to the probation mentor regarding the qualities this mentor needs, 

the needed professional attributes, to the rhythm and the content of the meetings.



STRATEGII DE CUNOAȘTERE ȘI INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ

19

Este adus în discuţie conceptul de „vitalitate” profesională 
în raport cu practica educaţională, concept care se raportează 
la ansamblul manifestărilor interne care determină, împing 
individul să-și dezvolte personalitatea profesională (Beaudry, 
1997). Acesta corespunde unei atitudini creative care conduce 
individul la spargerea rutinei, a uzanţelor și la adoptarea unor 
practici novatoare. 

Vitalitatea profesională este reflectată în afirmaţia unei 
tinere debutante prin următoarele considerente: „Colegii mei au 
devenit amorfi, nu mai încearcă, nu mai experimentează nimic. 
Sper ca eu să-mi păstrez întotdeauna această dorinţă de a schimba 
lucrurile, lucrând cu elevii în așa fel încât ei să poată obţine cele 
mai bune rezultate”.  

Procesul construcţiei identităţii profesionale este strâns legat 
de dobândirea experienţei profesionale didactice, de asimilarea 
deprinderilor reflexive asupra practicilor didactice. Identitatea 
profesională se dezvoltă prin reflectări succesive ale experienţei 
didactice, într-o dinamică ce reunește două procese opuse: cel 
al identificării și cel al diferenţierii (Tap, 1986).

Identificarea semnifică conformarea cu așteptările grupului 
socioprofesional de referinţă. Acest proces generează un senti-
ment de apartenenţă prin interiorizarea normelor și modelelor 
confirmate, legitimate de activitatea grupului de referinţă 
(Dubar, 2000). Diferenţierea semnifică procesul opus, de indi-
vidualizare, singularizare, individul devenind un sistem unitar 
și original (Tap, 1986). Confruntarea celor două tendinţe joacă 
un rol esenţial în dobândirea identităţii, permiţând celui care 
practică o profesie să rămână el însuși într-un exerciţiu de 
practicare a profesiei, în adoptarea unui rol profesional.

Într-o astfel de perspectivă, identitatea profesională este 
rezultatul confruntării dintre cele două procese care generează 
atitudini diverse: sentimentul de congruenţă (a rezona cu tine 
însuţi), de contiguitate (sentimentul de a avea capacitatea de 
a-l privi pe celălalt în ipostaza de a se afirma, de a se dezvolta), 
sentimentul competenţei, stimei de sine, afirmării de sine, al 
autonomiei, al valorizării de sine. 

Dezvoltarea identitară implică, de asemenea, conștientizarea 
sinelui, a propriilor valori și proiecte, a așteptărilor instituţionale 
și sociale. 

Pentru majoritatea debutanţilor, transferul de la etapa 
formării iniţiale spre practicarea profesiei se constituie într-un 
demers dificil, pe parcursul căruia sunt confruntaţi cu o serie de 
experienţe și situaţii noi, la care trebuie să se adapteze rapid. În 
general, acest drum, care poate fi apreciat drept crucial pentru 
interiorizarea practicilor profesional-didactice, se parcurge fără 
o susţinere formală, oficială. 

NEVOIA DE SUSŢINERE PROFESIONALĂ

Printre sursele de nemulţumire a debutanţilor în cariera 
didactică se numără și sprijinul insuficient acordat de condu-
cerea școlilor. Debutanţii nu se simt suficient valorizaţi, invo-
când mai ales lipsa de atenţie acordată, lipsa de timp pe care, 
cel mai adesea, o aduc în prim-planul discuţiilor factorii 
responsabili din școli, incapacitatea acestora de a se opri și a 
analiza dificultăţile întâmpinate în rezolvarea sarcinilor pro-
fesionale.     

Nevoia de susţinere profesională este accentuată, debutanţii 
conștientizând limitele, lipsa unor scheme acţionale în plan 
educaţional, uneori lipsa de concordanţă dintre acestea și 
complexitatea sarcinilor profesionale. 

Debutanţii afirmă că, printre dificultăţile întâmpinate, 
se numără și cele referitoare la gestiunea grupului-clasă, a 
problemelor disciplinare ale elevilor, a lipsei de motivaţie 
a elevilor. Unele dintre aceste aspecte tind să genereze stres, 
oboseală accentuată. Majoritatea subiecţilor invocă, în același 
timp, o dorinţă accentuată de a avea succes în profesie, de a 
dobândi o experienţă profesională adecvată cerinţelor profesiei 
didactice. 

Nevoia de susţinere profesională poate fi realizată prin 
existenţa unei persoane de referinţă (mentor, tutore etc.), a 

unei persoane-resursă din interiorul mediului școlar în care este 
încadrat debutantul. 

„Nu mă deranjează deloc să am pe cineva care să stea în spatele 
meu și care să-mi spună, din când în când, să-mi schimb metodele 
de lucru sau să certifice că modul meu de lucru este adecvat. Ar 
fi bine să avem pe cineva aproape de noi, care să fie un ghid de 
acţiune. Persoanele cu experienţă sunt îndreptăţite să ne poată 
ghida.”

Există debutanţi care menţionează interesul pe care îl au 
pentru formarea continuă: „Ar fi nevoie să știu mai multe despre 
conducerea clasei de elevi, proiectarea didactică, curriculum. Ar 
trebui să urmez stagii de perfecţionare pe astfel de teme. Poate că 
ar trebui să fac o listă de astfel de probleme, dar e dificil să le știi 
dinainte”.

Mulţi subiecţi au menţionat dificultăţi în abordarea știinţifică 
a fenomenelor educaţionale, în organizarea și conducerea unei 
cercetări știinţifice, în documentarea și organizarea datelor. 
Referirile la mentori sunt și în acest caz numeroase.

SINELE PERSONAL ȘI SINELE PROFESIONAL

Discuţiile purtate asupra acestui aspect au presupus formu-
larea unor reflecţii critice cu privire la propria activitate, la 
identitatea profesională. Debutanţii în carieră au vârste diferite, 
având în vedere faptul că, în anumite situaţii, absolvenţii 
vin după un număr de ani de suplinire în învăţământ ca ne-
calificaţi. Certificarea profesională vine, uneori, după o expe-
rienţă profesional-didactică relativ semnificativă. Desigur că 
cerinţele în ceea ce privește exersarea profesiei didactice sunt 
de altă natură odată cu dobândirea statutului de „calificat” în 
învăţământ.

Mai mult decât atât, această categorie de debutanţi par a 
se găsi în competiţie cu colegi mai tineri, deși atuul vârstei și 
al unei relative experienţe le poate sădi o oarecare încredere în 
sine. 

MENTORATUL

Mentoratul sau tutoratul reprezintă, fără îndoială, o măsură 
de susţinere a debutanţilor în cariera didactică de către un cadru 
didactic experimentat. Mai exact, este vorba de o înfrăţire între 
un profesor-novice și un profesor cu experienţă, cel din urmă 
având menirea de a ajuta la inserţia profesională a debutantului. 
Majoritatea cercetărilor confirmă faptul că mentoratul consti-
tuie un mijloc eficient de susţinere și acompaniament în 
cariera didactică. Chiar dacă mentoratul nu este singura cale 
de acompaniament, în general, se recunoaște că este una dintre 
cele mai adecvate modalităţi de a conduce debutantul pe 
traseul „cuceririi” profesiei (Bédard, 2000, Dumoulin, 2004, 
Vallerand și Martineau, 2006 etc.).

Cu toată recunoașterea unanimă a rolului mentoratului în 
realizarea optimă a inserţiei profesionale la debutul în carieră, 
modalităţile de realizare a tutoriatului sunt foarte diferite 
în ceea ce privește durata, criteriile de selecţie a mentorilor, 
conţinutul activităţii de mentorat, modalităţile/formele de 
activitate dintre debutant și mentor, rolul mentorului în relaţia 
tutorială etc. 

Durata mentoratului poate varia între doi și trei ani, ajutorul 
acordat în primul an fiind manifestat mai ales ca suport 
emoţional. Dezvoltarea competenţelor pedagogice se poate 
realiza mai ales pe parcursul celui de al doilea sau/și al treilea an 
de activitate tutorială (St-Luis, 1994, p. 44). 

Mai importante decât durata sunt criteriile de selecţie a 
mentorilor. Apartenenţa la gen nu este un criteriu fundamental, 
deși feminizarea profesiei didactice este evidentă. Ceea ce este 
semnificativ sunt experienţa didactică, competenţele profe-
sionale ale mentorului, trăsăturile sale de personalitate, dorinţa 
și capacitatea de a împărtăși din propria experienţă, capacitatea 
de comunicare. Mentorul trebuie să fie capabil să întrezărească 
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rapid dificultăţile debutantului pentru a putea oferi ajutor.  
El trebuie să fie abilitat în realizarea unor analize reflexive de 
practici educaţionale, pentru a transfera acest mecanism de 
abordare a experienţei și la nivelul debutantului.

Colaborarea cu mentorul de stagiatură poate îmbrăca forme 
diverse. Semnificative devin în acest context caracteristicile de 
personalitate, precum și aspectele legate de concepţia cu privire la 
profesie. Dacă cei doi parteneri au o abordare similară cu privire 
la fenomenele educaţionale, comunicarea se poate realiza mai 
ușor. Desigur că, în general, unul și același mentor coordonează 
activitatea a mai mulţi debutanţi, fapt de natură să creeze dificultăţi 
suplimentare. 

Rolul mentorului trebuie să fie de ajutor și susţinere, de 
consiliere, de persoană-resursă în legătură cu toate întrebările 
pe care și le poate pune un profesor debutant. Mentorul este 
dator să informeze debutantul în legătură cu mijloacele de 
documentare existente, să-l orienteze în alegerea curriculumului 
destinat formării continue.

Mentorul nu trebuie să preia și să rezolve, în locul debu-
tantului, sarcinile profesionale ale acestuia, ci să-l susţină și să-l 
orienteze în realizarea diverselor sarcini profesionale. 

Probleme speciale sunt generate de aspectul evaluativ. În 
situaţia în care mentorul este pus și în situaţia de evaluator al 
debutantului, evaluarea trebuie să fie una formativă. 

Mentoratul poate fi însă refuzat de anumiţi debutanţi, din 
teama de a fi judecaţi, evaluaţi, controlaţi. Există, uneori, 
reţineri privind posibilitatea ca mentorul să prezinte conducerii 
școlii dificultăţile pe care le întâmpină profesorul debutant, 
posibilitatea ca relaţia de încredere debutant-mentor să fie 
distorsionată în rapoartele de evaluare. 

Martineau și Portelance (2005) evidenţiază și alte limite 
ale mentoratului cum ar fi riscul conformismului pe care îl 
implică. Existenţa mentorului poate genera atitudini imitative, 
limitarea resurselor și tentaţiilor inovatoare ale debutantului, 
posibilitatea de găsire a unui drum propriu, a propriei identităţi. 

Rolul mentorului este de a dezvolta capacităţile autoreflexive 
ale debutantului, autonomia profesională, capacitatea de a 
identifica soluţii personale la problemele cu care acesta se 
confruntă. 

MENTORATUL VIRTUAL

Un loc deosebit, mai ales în ultima perioadă, îl ocupă 
mentoratul „online”, forumurile de discuţii de pe paginile 
specializate web, accesarea unor portaluri de informaţii psiho-
pedagogice destinate debutanţilor în cariera didactică. 

Mentoratul „online” sau mentoratul virtual poate fi con-
siderat similar celui tradiţional, în sensul că oferă susţinere 
psihopedagogică debutanţilor în scopul unei bune inserţii 
profesionale. Mai mult decât atât, dacă, în cazul tutoratului 
tradiţional, debutantul stă faţă în faţă cu un singur mentor, în 
cazul mentoratului virtual novicele poate discuta cu  mai mulţi 
mentori, poate primi un feed-back multiplicat (Nault, 2004).

Această modalitate de interacţiune asigură, în plus, și un 
anumit grad de confidenţialitate, posibilitatea ca acesta să-și 
expună temerile și dificultăţile fără a fi judecat. În egală măsură, 
reţelele tematice electronice pot avea și avantajul de a limita 
sentimentul izolării, favorizând contactele cu alţi debutanţi și 
cu cadre didactice cu experienţă.  

Prin intermediul forumurilor de discuţii de specialitate, 
debutanţii pot să-și dezvolte capacitatea de analiză reflexivă a 
practicilor educaţionale. Se creează o comunitate de învăţare 
și o cultură de colaborare și învăţare într-un grup în care toţi 
partenerii sunt egali și participă la o reflecţie colectivă asupra 
practicilor educaţionale.
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CONCEPTUL DE RAŢIONAMENT; TIPURI DE RAŢIONAMENT 

Popescu-Neveanu (1978, apud Bonchiș, 2006) definește 
raţionamentul ca „formă logică fundamentală constând într-o 
înlănţuire de judecăţi prin care se derivă cunoștinţe noi din 
cunoștinţe date. Trecerea de la o cunoștinţă dată la una nouă nu 
are loc direct, ci prin intermediul unei a treia judecăţi”. 

TIPURI DE RAŢIONAMENT

Raţionamentul inductiv 

Raţionamentul inductiv este acea formă a raţionamentului 
care presupune producerea unei ipoteze generale pe baza unor 
date particulare și a unor cunoștinţe (Miclea, 1999). Klauer 
(1989, apud Koning, Hamers, Sijtsma, Vermeer, 2002) definea 
raţionamentul inductiv ca o comparaţie de obiecte sistematică 
și analitică ce tinde spre descoperirea regulilor în haosul 
aparent și a iregularităţilor în ordinea aparentă. Regularităţile 
și iregularităţile la nivel nominal sunt recunoscute prin 
intermediul comparării atributelor elementelor și a relaţiilor 
dintre elemente la nivel proporţional. 

Raţionamentul inductiv este considerat o parte generală (g) 
a inteligenţei umane (Carpenter, Just, Shell, 1990, Carroll, 
1993, apud Koning, Sijtsma, Hamers, 2003). Spearman 
(1927, apud Koning, Sijtsma, Hamers, 2003) a considerat că 
raţionamentul inductiv este o abilitate educabilă, o abilitate de 
a genera „noul” – caracteristică productivă a existenţei umane. 
La baza operaţionalizării raţionamentului inductiv stau procese 
de comparaţie. 

Există trei tipuri de raţionament inductiv, criteriul care stă la 
baza acestei clasificări fiind obiectul inducţiei (Miclea, 1999): 

1. de inducere a unei proprietăţi 
2. de inducere a unei reguli
3. de inducere a unei structuri.

Inducerea unei proprietăţi se referă la generalizarea unei 
particularităţi prezente la anumiţi membri ai unei categorii 
la toţi membrii categoriei respective. Un asemenea tip de 
raţionament poate conduce la concluzii eronate, datorită 
faptului că pot exista elemente care să nu beneficieze de acea 
particularitate.

Inducerea unei reguli presupune generarea unui număr 
nelimitat de combinaţii care respectă regula respectivă.

Inducerea unei structuri este forma cea mai complexă de 
inducţie. Subiectul trebuie să descopere relaţia dintre primii 
termeni și apoi să o inducă următorilor termeni.

Raţionamentul deductiv

Acest tip de raţionament presupune o serie de calcule 
guvernate de regulile de deducţie, astfel încât, din anumite 
premise, derivă cu necesitate o concluzie logică. Miclea (1999) 
descrie trei tipuri de raţionament deductiv: raţionament silo-
gistic, raţionament ipotetico-deductiv și raţionament liniar. 
Raţionamentul silogistic presupune ca, prin mijlocirea 
unui termen mediu, să se obţină o concluzie din două pre-
mise. Raţionamentul ipotetico-deductiv este alcătuit din 
două premise și o concluzie. Prima premisă se formulează 
astfel: „dacă p, atunci q”, p fiind numit antecedent, iar q, 
consecvent. A doua premisă impune fie afirmarea, fie negarea 
antecedentului. Studii recente au demonstrat că inferenţele 
copiilor și ale adulţilor din premisele condiţionale variază 
în funcţie de conţinutul premiselor, în cazurile de afirmaţie 
a consecventului și de negaţie a antecedentului. Teoria lui 
Overton (1990, apud Barrouillet, Markovits, Quinn, 2001) și 
teoria lui Braine (1990, apud Barrouillet, Markovits, Quinn, 
2001) permit evidenţierea unor efecte posibile ale conţinutului 
raţionamentului, dar nu furnizează un model funcţional 
care poate explica și prevedea efectele conţinutului specific. 
Raţionamentul liniar are la bază două premise care prezintă 
legătura dintre doi termeni, procedându-se la descoperirea 
relaţiei dintre termenii subiacenţi. 

  

Abordări teoretice ale raţionamentului 

Teoria procesului dual al raţionamentului (Evans și Over, 
1996; Stanovich, 1999; Kahneman și Frederick, 2002, apud 
Morsanyi, Handley, 2008) propune două sisteme de lucru. 
Procesele sistemului 1 sunt rapide, automatizate, independente 
de abilităţile cognitive, nu necesită efort, sunt legate de context, 
în timp ce procesele sistemului 2 sunt lente, relaţionate cu 
abilităţile cognitive, independente de context. De cele mai 
multe ori, cele două sisteme oferă aceeași soluţie la problemă. 
Teoria procesului dual este în acord cu teoriile tradiţionale 
ale dezvoltării cognitive, afirmând că raţionamentul copiilor 
devine mai analitic, complex și abstract odată cu înaintarea în 
vârstă (Stanovich și West, 2000; Kokis și colab., 2002, apud 
Morsanyi, Handley, 2008). Acești teoreticieni au demonstrat 
că relaţia dintre vârstă și raţionament este mediată de abilităţi 
cognitive și dispoziţiile gândirii. 

Teoria lui Jean Piaget

Coordonarea dintre afirmaţie și negaţie constă în aducerea 
unei operaţii reversibile și apoi a negaţiei într-o corespondenţă 
cu fiecare operaţie și afirmaţie directă. Prin intermediul acestei 
coordonări, negaţia devine o variabilă intrinsecă în cadrul 

ABORDĂRI TEORETICE MODERNE ALE RAŢIONAMENTULUI
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sistemului mai larg de transformări. Aceasta devine o prerechizită 
pentru reversibilitatea gândirii și a raţionamentului deductiv. 
Coordonarea afirmaţiei și a negaţiei adesea transformă cadrul 
de referinţă în interiorul căruia sensul și extensia conceptelor 
sunt determinante. 

Rolul central al analogiei în cogniţia umană subliniază 
importanţa înţelegerii dezvoltării raţionamentului analogic în 
copilărie. Piaget a afirmat că abilităţile analogice nu se dezvoltă 
decât în adolescenţa timpurie. Văzând analogia mai degrabă 
ca pe un proces cognitiv fundamental, autorul o descrie ca o 
strategie de raţionare dificilă care apare la elevii din gimnaziu. 

Concluziile lui Piaget s-au bazat pe experimente care au 
utilizat versiunile ilustrate ale unor teste standardizate pentru 
evaluarea raţionamentului analogic. În analogie, sunt prezentaţi 
copilului doi itemi A și B, apoi un al treilea item C și i se cere 
să creeze un item D care să aibă cu C aceeași relaţie pe care o 
are B cu A. Dacă, de exemplu, i se cere să găsească răspunsul 
pentru următoarea afirmaţie: „oaia este pentru miel, ceea ce 
este vaca pentru ……”, se așteaptă să dea soluţia „viţel”. Teoria 
lui Piaget că raţionamentul analogic este absent în copilărie se 
bazează pe itemi precum cel de mai sus. Copiii mai mici rezolvă 
analogiile pe baza asociaţiilor. Ei devin capabili să raţioneze pe 
baza similarităţii relaţionale în jurul vârstei de 11-12 ani. 

Piaget nu a verificat în experimentele sale dacă subiecţii 
înţeleg relaţiile pe care se bazează analogiile. Eșecul în rezolvarea 
analogiilor s-ar putea datora necunoașterii relaţiilor care au 
fost utilizate. Analogiile bazate pe relaţii nefamiliare ar putea 
subestima în mod evident abilitatea analogică. 

Soluţia este de a proiecta analogii bazate pe relaţii care sunt cu 
un grad mai ridicat de familiaritate. Pentru aceste grupe de vârstă 
(3-5 ani), au fost folosite versiuni bazate pe imagini ale sarcinilor 
analogice. Sarcina li s-a prezentat subiecţilor ca un joc de potrivire 
de imagini. Li s-a arătat o tablă cu patru chenare pentru imagini, 
chenarele fiind grupate în două perechi: A cu B și C cu D. Când 
copilul privește primele trei imagini, cercetătorul îi prezintă cei 
trei termeni ai analogiei (imaginea unei păsări A, a unui cuib 
B și a unui câine C). Se asigură, astfel, că sunt cunoscute de 
copil. I se cere copilului să găsească imaginea pentru a completa 
patternul. Scopul acestei sarcini a fost de a vedea dacă un copil 
poate găsi spontan soluţia analogică. Apoi i se oferă posibilitatea 
de a alege imaginea corectă. Pentru analogia câine/pisică, s-au 
folosit imaginile: casa unui câine, o pisică, un câine, un os. 
Această probă a evidenţiat următoarele rezultate: copiii de 4 ani 
au răspuns corect în proporţie de 59%, cei de 5 ani în proporţie 
de 66%, iar cei de 9 ani, în proporţie de 94%. Abilitatea de 
a raţiona este prezentă în procentaj scăzut la copiii de 4 ani. 
Cu toate acestea, jocul acesta poate să subestimeze abilitatea 
analogică. Și acest lucru se întâmplă pentru că familiaritatea 
relaţională nu a fost măsurată independent de succesul analogic. 
În schimb, este simplu de presupus că au fost selectate relaţii 
familiare pentru analogii, lăsând deschisă posibilitatea ca cei 
mai mici să eșueze la câteva sarcini pentru că relaţiile utilizate 
în analogiile particulare sunt nefamiliare. 

Genter (1989, apud Goswami, 2002) a afirmat că acești copii 
pot să se bazeze pe similaritatea unui obiect mai degrabă decât pe 
similaritatea relaţională în găsirea soluţiilor analogice.

În ciuda importanţei scrierilor de mai târziu ale lui Piaget, 
ideea că raţionamentul se dezvoltă ca o funcţie a coordonării 
afirmaţiei și negaţiei nu a primit multă atenţie în teoriile recente 
ale dezvoltării (Kesserlring, 1981, 1985; Riesz și Cantor, 1985, 
apud Muller, Overton, Sokol, 1999). Pentru Piaget, această 
înţelegere a dezvoltării a fost exprimată astfel: geneza provine 
dintr-o structură și culminează cu o altă structură. Piaget a 
utilizat o modalitate a raţionamentului inductiv (inducerea 
unei proprietăţi) ca un prim exemplu pentru a demonstra 
cum se reflectă progresia la niveluri mai înalte ale operaţiilor 
gândirii. Această teorie afirmă că abilitatea copiilor de a 
rezolva progresiv probleme care solicită raţionamentul inductiv 
reflectă dezvoltarea deprinderilor în coordonarea afirmaţiilor și 
negaţiilor. 

Sarcina tipică de includere într-o clasă solicită copiilor să 
compare numărul obiectelor incluse într-o clasă supraordonată 
cu numărul obiectelor din subclase. Deși acest lucru poate 

părea destul de simplu, o asemenea comparaţie implică un 
proces cu mai multe etape, în care copiii trebuie nu doar să 
fie capabili să realizeze includerea în anumite clase. Primul pas 
constă în combinarea celor două subclase pentru a forma o 
clasă supraordonată (Piaget a numit A subclasa primară și A’ 
subclasa secundară).

Al doilea pas implică realizarea operaţiei inverse. Aceasta 
implică substragerea fiecărei subclase dintr-o clasă supraordonată. 
Operaţia inversă presupune ca subiecţii să construiască fiecare 
subclasă prin negaţie. Piaget a numit această formă „negaţie 
parţială” pentru că este aplicată unei părţi a unui întreg mai 
mare. Prin intermediul negaţiei parţiale, copiii realizează că 
subclasa A este un întreg autonom, ei fiind capabili să recunoască 
faptul că pot fi B care nu sunt A și sunt mai mulţi B decât A. 
Copiii din stadiul preoperaţional nu reușesc să răspundă corect 
la întrebările de includere pentru că ei înţeleg negaţia doar ca o 
formă simplă de deosebire. Simpla înţelegere a negaţiei conduce 
la divizarea acestor elemente aparţinând subclasei primare 
A și toate aparţinând clasei B. Eșecul în sarcina de includere 
într-o clasă demonstrează că negaţia nu a devenit o variabilă 
intrinsecă în cadrul unui sistem mai larg de transformări și că 
sensul unei subclase nu a fost încă relaţionat cu respectarea clasei 
supraordonate. 

Două caracteristici sunt de bază pentru operaţiile vicariante. 
În primul rând, unirea subclasei cu complementele sale este 
echivalentă cu unirea oricărei subclase cu complementele sale. 
De exemplu, clasa „flori” cuprinde trandafiri și non-trandafiri, 
margarete și non-margarete, lalele și non-lalele. Achiziţia 
operaţiilor vicariante indică o gândire mai flexibilă și mai 
mobilă. 

A doua caracteristică a operaţiilor vicariante este că ele 
permit înţelegerea faptului că fiecare clasă primară este inclusă 
în complementul altei clase primare. 

Această dificultate a includerii vicariante este datorată, cel 
mai probabil, faptului că rezolvarea corectă cere copiilor să 
coordoneze și să integreze ierarhic parţial negaţiile care sunt 
construite la două niveluri diferite: nivelul clasei supraordonate 
și nivelul subclaselor. Includerea vicariantă solicită ca a doua 
clasă care s-a format printr-o negaţie să fie transferată clasei 
supraordonate și să fie păstrată pentru a putea fi comparată 
cu clasa primară. Incapacitatea copiilor de a coordona și a 
integra construcţia inferenţială a clasei supraordonate cu con-
strucţia inferenţială a subclaselor este reflectată în eșecul lor în 
conservarea clasei secundare, în timpul comparaţiei dintre clasa 
primară și cea secundară.

La nivelul operaţiilor concrete, unde fiecare din aceste 
instanţe ale includerii într-o anumită clasă începe să decadă, 
negarea unei subclase A rămâne restricţionată de complementul 
său A’. Piaget (1977, apud Muller, Overton, Sokol, 1999) 
a opinat că, la nivelul operaţiilor formale, sfera de acţiune a 
negaţiei este lărgită astfel că operaţiile negaţiei sunt încorporate 
și mediate de o reţea mai largă de relaţii. 

Fără a lărgi sfera de acţiune a negaţiei, complementul A’ este 
construit printr-o negaţie parţială a lui A sub B, de aceea copiii 
nu pot să cuantifice exact A’ în relaţie cu B’. Lărgirea sferei 
de acţiune a negaţiei cere copiilor să fie capabili de mișcare 
flexibilă într-un copac de clasificări (Byrnes, 1988, apud 
Muller, Overton, Sokol, 1999).

 Piaget (1977, apud Muller, Overton, Sokol, 1999) consi-
dera că în copilărie se dezvoltă implicarea logică la același 
nivel la care ei adesea înţeleg legea dualităţii. Patru argumente 
silogistice standard pot fi construite. Fiecare constă dintr-o 
premisă majoră (condiţionalul sau regula „dacă….., atunci”), o 
premisă minoră și o concluzie. În unele studii asupra implicării 
logice, copiilor li s-a prezentat regula: „toate ceasurile fabricate 
în septembrie sunt defecte” și li s-a cerut să găsească concluzia 
corectă la fiecare dintre cele patru forme de argumentare:

1. modus ponens – „Toate ceasurile fabricate în septembrie 
sunt defecte; acesta este un ceas fabricat în septembrie; este 
acest ceas defect?”; răspunsul corect la această întrebare este 
„da”. 

2. negarea antecedentului – „Toate ceasurile care au fost 
fabricate în septembrie sunt defecte; acesta este un ceas care nu 
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a fost fabricat în septembrie; este acest ceas defect?”; răspunsul 
corect la această întrebare este: „nu se poate spune” pentru că 
avem o concluzie imprecisă. 

3. afirmarea consecventului – „Toate ceasurile fabricate în 
septembrie sunt defecte; acest ceas este defect; a fost el fabricat 
în septembrie?” Răspunsul corect este „nu se poate spune” 
pentru că avem o concluzie imprecisă. 

4. modul tollens – „Toate ceasurile care au fost fabricate 
în septembrie sunt defecte; acest ceas nu este defect; a fost el 
fabricat în septembrie?” Răspunsul corect este: „nu”.

Morf (1957, apud Muller, Overton, Sokol, 1999) și Piaget 
(1977, apud Muller, Overton, Sokol, 1999) au afirmat că acei 
copii care se află în stadiul operaţiilor concrete și care au dat 
răspunsuri corecte la sarcinile de includere în anumite clase 
greșesc la condiţiile 2 și 3. Ei  au răspuns că un ceas care a 
fost fabricat în septembrie trebuie să fie defect și un ceas care 
nu a fost fabricat în septembrie nu poate fi defect. Astfel, ei 
nu realizează că o clasă supraordonată de ceasuri defecte (B) 
include atât ceasurile fabricate în septembrie (A), cât și ceasurile 
fabricate în alte luni (A’); cu alte cuvinte, copiii au redat regula 
condiţională într-una simetrică sau reciprocă.

Piaget (1977, apud Muller, Overton, Sokol, 1999) atribuie 
unor surse diferite interpretarea simetrică a implicării logice. În 
primul rând, copiii greșesc în a construi subclasa A’ sub clasa 
B pentru că în problemele de implicare logică nu este oferit 
suport perceptiv concret pentru construirea subclasei A’. Mai 
degrabă, în contrast cu sarcinile standardizate de includere 
în clase descrise anterior, aceasta cere copiilor să construiască 
inferenţial subclasa A în plan pur verbal. În al doilea rând, 
greșeala copiilor în ceea ce privește faptul că ceasurile fabricate 
în alte luni decât în septembrie pot fi funcţionale sau defecte 
este datorată constrângerilor în construcţia negării. În stadiul 
operaţiilor concrete, copiii pot construi doar negaţii parţiale sub 
cea mai apropiată clasă supraordonată. Copiii nu pot construi 
complementul AB în întregime și, în consecinţă, eșuează în a 
găsi toate implicaţiile logice care decurg din regula condiţională 
(Byrnes, 1988, apud Muller, Overton, Sokol, 1999). 

Inhelder și Piaget (apud Muller, Overton, Sokol, 1999) au 
examinat dezvoltarea raţionamentului ipotetico-deductiv în 
contextul situaţiilor experimentale care necesită determinarea 
cauzei unui rezultat particular din mai mulţi factori posibili. 
Raţionamentul ipotetico-deductiv impune diferenţiere și coor-
donarea între propoziţiile legate prin conjuncţie în cadrul 
ipotezei și ipotezele alternative relaţionate prin disjuncţie. În 
consecinţă, la nivelul operaţiilor formale, valorile de adevăr ale 
propoziţiilor nu sunt fixate un timp îndelungat și devin subiect 
al investigaţiei sistematice. 

Teoria lui Graeme Halford

O teorie despre cum raţionamentul analogic poate contribui 
la îndeplinirea sarcinilor logice piagetiene a fost propusă de 
Graeme Halford. Halford (1993, apud Bideaud, Lehalle, 2002) 
definea dezvoltarea cognitivă ca rezultatul interacţiunii dintre 
solicitările mediului și dezvoltarea capacităţilor de reprezentare 
conceptuală. Un aspect important al teoriei lui Halford a 
constat în analiza funcţionării cognitive ca o corespondenţă 
structurală. Corespondenţele structurale sunt cele care stau la 
baza raţionamentului analogic. Copiii pot utiliza reprezentările 
structurilor relaţionale cotidiene ca bază pentru analogii noi, 
probleme izomorfe care divizează aceeași structură relaţională. 
De exemplu, în problema piagetiană „Tom este mai fericit 
decât Bill; Bill este mai fericit decât John. Cine este cel mai 
fericit?”, un copil poate utiliza analogia dintr-o structură 
familiară ordonată care poate fi stocată în memorie. Halford 
(1993, apud Goswami, 2002) a afirmat că toate sarcinile logice 
piagetiene care sunt caracteristice stadiului operaţiilor concrete 
solicită planuri analogice bazate pe perechile de relaţii. 

Halford (1993, apud Goswami, 2002) a sugerat că structurile 
ordonate familiar se pot dovedi folositoare sarcinilor tranzitorii 
de raţionament analogic.

Teoria lui Usha Goswami

Ideea conform căreia performanţa analogică a copiilor 
depinde de cunoașterea relaţională a fost denumită ipoteza 
„familiarităţii relaţionale” (Goswami, 2002). Pentru a sta-
bili dacă utilizarea raţionamentului analogic este bazată pe 
cunoaștere, cunoașterea relaţională, precum și abilitatea ana-
logică necesită să fie evaluate. Un set de experimente, utilizând 
jocul de potrivire a imaginilor, a fost continuat pentru a verifica 
ipoteza familiarităţii relaţionale. Cunoașterea relaţiilor cauzale 
cere rezolvarea unor analogii care au fost evaluate, oferind 
copiilor imagini ale unor itemi care au fost transformaţi 
cauzal și cerându-le să selecteze agentul cauzal responsabil de 
schimbare. La 3 ani, copiii rezolvă 52% dintre analogii, la 4 ani, 
rezolvă 89% dintre analogii, iar la 6 ani, 99% dintre analogii 
sunt rezolvate corect. Performanţa individuală a subiecţilor în 
sarcina de analogie a fost legată de cunoașterea corespunzătoare 
a relaţiilor cauzale. Aceste experimente demonstrează că teoria 
lui Piaget în ceea ce privește dezvoltarea raţionamentului 
analogic nu poate fi susţinută mult timp. 

Goswami, Leevers, Pressley și Wheelwright (1998, apud 
Goswami, 2002) au proiectat un set de analogii bazate pe 
perechile de relaţii fizice cauzale, extinzându-le și la tehnică. 
Experimentul a avut patru condiţii: o singură condiţie 
analogică (măr: măr tăiat; pară: pară tăiată), condiţie dublă 
analogică (măr: măr tăiat, măr ud; pară: pară tăiată, pară udă), 
o singură condiţie de control și o dublă condiţie de control. În 
condiţiile de control, copiilor li s-a cerut să selecteze imaginea 
agentului cauzal sau a perechilor de agenţi cauzali responsabili 
de schimbarea din analogie. 

La 3 ani, pentru o singură condiţie, copiii rezolvă 33% 
dintre analogii, la 4 ani – 51%, la 5 ani – 72%, la 6 ani – 89%. 
Pentru condiţiile duble, copiii rezolvă 13% dintre analogii, la 4 
ani – 50%, la 5 ani copiii rezolvă 62% dintre analogii, la 6 ani – 
78% dintre analogii. Analizele nu demonstrează o interacţiune 
între vârstă și numărul condiţiilor. Goswami și colab. (2002) 
au concluzionat că abilitatea de a rezolva analogii bazate pe 
perechile de relaţii este guvernată de familiaritatea relaţională. 
Atâta vreme cât structurile relaţionale familiare sunt alese ca 
bază pentru analogie, copiii mici ar trebui să fie capabili să 
utilizeze analogiile pentru a-i ajuta în rezolvarea sarcinilor de 
raţionament propuse de Piaget. 

Membrii familiei sunt un exemplu familiar al structurii de 
ordonare bazate pe mărime. Goswami (1995, apud Goswami, 
2002) a verificat această ipoteză, utilizând trei urși ca un 
exemplu familiar al relaţiilor de mărime între membrii familiei 
(tatăl urs > mama ursoaică > copilul urs). Copiilor de 3-4 ani li 
s-a cerut să utilizeze structura relaţională reprezentată de cei trei 
urși ca bază pentru rezolvarea problemei de ordonare, implicând 
dimensiuni perceptive: temperatură, putere, intensitate și 
lăţime. Li s-a spus subiecţilor să-și imagineze că merg în casa 
urșilor și să-și imagineze înfăţișarea unor obiecte aparţinătoare 
acestora. De exemplu, cănile urșilor pot fi fierbinţi, calde și 
călduţe. Copiii trebuie să decidă care cană aparţine fiecărui 
urs. Ei au utilizat înălţimea drept criteriu, oferind tatălui urs 
cana fierbinte. Cele mai scăzute performanţe s-au obţinut 
pentru lăţime (62% dintre subiecţi au răspuns corect) și pentru 
greutate (76% au răspuns corect). 

Goswami, Pauen și Wilkening (1996, apud Goswami, 
2002) au creat o paradigmă „creaţi o familie!”. Copiilor li s-au 
prezentat jucării (doi șoareci mari ca părinţi și trei șoareci mici 
în calitate de copii). Sarcina a fost să creeze familii asemănătoare 
din mulţimi de jucării (mașini, mingi, elicoptere). După ce au 
rezolvat această cerinţă, li s-a dat o problemă incluzând patru 
clase (broaște, cuburi, oi, baloane). Autorii au ajuns la concluzia 
că cei mai mulţi copii rezolvă mai puţin de trei dintre cele patru 
probleme.
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Teoria lui Henry Barrouillet și Pierre Markovits

Barrouillet și Markovits (2001, apud Barrouillet, Markovits, 
Quinn, 2001) au propus o revizuire a modelelor mentale 
avansate de Johnson-Laird. Ei susţineau că raţionamentul 
este un proces care este în legătură cu construcţia modelelor 
mentale ale enunţului care descriu premisele. Aceste modele 
sunt susţinute de memoria de lucru. Ele se referă la enunţul 
în care antecedentul P și consecventul Q sunt adevărate și 
simbolul dintre ele (P -> Q) indică forma relaţiei dintre P și 
Q. Când o inferenţă este realizată prin adăugarea unei premise 
minore, alte modele posibile sunt completate de modelul 
iniţial. Modelul presupune că, dacă premisa minoră și premisa 
majoră pot direcţiona un antecedent alternativ potenţial (A) 
suficient de puternic, subiectul va construi următoarele două 
modele: 

     
   P - Q 
   A - Q

Fiecare linie se referă la un enunţ distinct. Prima evidenţiază 
că antecedentul P și consecventul Q sunt adevărate, iar a doua 
se referă la faptul că Q rezultă dintr-un antecedent alternativ 
(A). Concluzia care derivă din „Q este adevărată” este că P 
poate fi adevărată sau falsă, așadar aceasta nu este precisă. Dacă 
un antecedent alternativ nu este activat puternic, atunci se va 
raţiona pe baza modelului iniţial și se va conchide că P este 
adevărată, fiind posibilă apariţia unor erori bicondiţionale. O 
analiză similară poate fi realizată pentru negarea antecedentului. 

Această teorie a precizat câteva efecte asupra raţionamentului 
condiţional. Răspunsurile corecte ale unor incertitudini la 
afirmaţia consecventului și negarea antecedentului depind de 
restabilirea a cel puţin unui antecedent alternativ. Un factor 
determinant al restabilirii unei alternative este intensitatea 
relativă a asocierii dintre consecventul premisei majore (Q) 
și antecedentul alternativei care este mai puternic activată, 
disponibilă în memorie. 

În mod similar, sunt elemente care sunt mai slab relaţionate 
cu Q, unul dintre acestea fiind numit „antecedentul slab”. 
Comparând performanţele în probleme similare, s-a 

Tabelul nr. 1 Exemple de premise condiţionale

Relaţia cauzală Inferenţa Premisa 

afirmarea consecventului Dacă un balon este înţepat cu un ac, atunci el se sparge. 
Un balon se sparge.

negarea antecedentului precizat Dacă un balon este înţepat cu un ac, atunci el se sparge. 
Un balon nu este înţepat cu un ac.

negarea antecedentului imprecis Dacă un balon este înţepat cu un ac, atunci el se sparge. 
Ceva s-a întâmplat cu un balon, dar nu a fost înţepat cu un ac.

afirmarea consecventului Dacă un balon cade pe o piatră cu vârful ascuţit, atunci se sparge. 
Un balon se sparge. 

negarea antecedentului precizat Dacă un balon cade pe o piatră cu vârful ascuţit, atunci se sparge. 
Un balon nu cade pe o piatră cu vârful ascuţit.

negarea antecedentului imprecis Dacă un balon cade pe o piatră cu vârful ascuţit, atunci se sparge.
Ceva s-a întâmplat cu un balon, dar nu a căzut pe o piatră cu vârful 
ascuţit. 

puternică

slabă
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demonstrat, pe de o parte, că subiecţii care au primit a doua 
dintre aceste probleme ar fi trebuit să manifeste o probabilitate 
mai mare de activare a antecedentului puternic ca și un 
antecedent alternativ. Pe de altă parte, subiecţii care au primit 
prima dintre aceste probleme nu au utilizat antecedentul 
puternic pentru că era o parte a premisei și ar fi trebuit să 
activeze alte elemente mai puţin puternice asociate în generarea 
antecedentului alternativ (Barrouillet, Markovits, Quinn, 
2001). Cantitatea de resurse cognitive cerută pentru a actualiza 
un item din memorie variază neliniar cu puterea asocierii dintre 
un item și indicaţiile date. Diferenţa dintre premisele slabe 
și cele puternice este prezentă la copiii de 8 ani, dar dispare 
la cei de 11 ani (Markovits și colab. 1998, apud Barrouillet, 
Markovits, Quinn, 2001). Raţionamentul cu premise cauzale 
este mai dificil decât cel bazat pe clase. 

Teoria lui Els de Koning, Jo H.M. Hamer, Klaas Sijtsma 
Adri Vermeer 

Inducţia este formularea unor legi generale, pornind de la 
cazuri particulare. În mod evident, raţionamentul inductiv poate 
să nu ducă la legi valide. Rolul fundamental al raţionamentului 
inductiv în dezvoltarea copilului și domeniul său de aplicabilitate 
au fost recunoscute pe o scară largă (Sternberg și Gardner, 1983; 
Sternberg, 1998, apud Koning, Hamers, Sijtsma, Vermeer, 
2002). 

Koning și colaboratorii săi (2002) propun un model pentru 
învăţarea raţionamentului inductiv, model care presupune 
mai multe faze. În faza introductivă, cadrul didactic oferă 
elevilor sprijin maxim. În faza de reflecţie, ghidează elevii astfel 
încât ei să devină conștienţi de procesele solicitate. Înainte de 
rezolvarea problemei, cadrul didactic activează cunoștinţele 
elevilor, amintindu-le de problemele similare rezolvate anterior. 
În timpul rezolvării problemelor, elevilor li se pun întrebări 
despre procesul de raţionare. După rezolvare, elevii explică 
raţionamentul și justifică rezultatele. Pe deasupra, cadrul 
didactic intensifică reflecţia elevilor asupra raţionamentului 
inductiv, stimulându-i să clasifice sarcinile într-o grupă și să 
utilizeze procesele de căutare, comparare, rezolvare și control. 

În final, cadrul didactic oferă elevilor un vocabular cores-
punzător pentru a descrie procesele gândirii. În această fază, 
cadrul didactic și elevii împart responsabilitatea pentru procesul 
învăţării. În faza reciprocă, profesorul sprijină integrarea 
proceselor, astfel, elevii învaţă să-și regleze raţionamentul 
inductiv. Ei învaţă să se autoorienteze asupra tipului de 
structură a raţionamentului, să monitorizeze și să evalueze pașii 
în procesul de soluţionare. 
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INTRODUCERE 

Decizia de carieră este una dintre cele mai importante decizii 
din viaţa unei persoane. În consecinţă, abilitarea elevilor în 
această direcţie reprezintă unul dintre scopurile principale ale 
activităţilor de orientare școlară și profesională. În studiul de 
faţă, ne propunem să demonstrăm necesitatea implementării 
unor traininguri care să vizeze dezvoltarea abilităţii de a lua 
decizii juste de carieră pentru adolescenţi, concomitent cu 
prezentarea proiectului unui astfel de program de intervenţie. 

Utilitatea studierii deciziei și a diferiţilor factori ai indeciziei 
privind alegerea profesiei sau carierei reiese din numărul mare de 
persoane confruntate cu o varietate de dificultăţi în lupta indi-
viduală de a alege o carieră. Expresia „indecizia privind cariera” 
este folosită pentru a exprima problemele care intervin în procesul 
luării deciziei în alegerea carierei (Brown, Brooks, 1990).

Decizia privind cariera este un proces complex. Unii autori 
o includ în categoria situaţiilor de importanţă vitală. Ea 
reprezintă procesul de selecţie a unei alternative de carieră din 
mulţimea de variante disponibile la un moment dat.

Importanţa vitală a acestei decizii rezidă în interacţiunile 
multiple dintre carieră și celelalte aspecte ale vieţii: stilul de viaţă, 
starea de bine, exercitarea rolurilor, prestigiul etc. În scopul 
reliefării interacţiunilor dintre carieră și celelalte aspecte ale 
vieţii, se pot face niște calcule aproximative, astfel: considerând 
durata medie a vieţii de 70 de ani, rezultă că numărul zilelor 
trăite este de aproximativ 25.000. Din acest interval, educaţia 
(de nivel mediu) ocupă aproximativ 3.000 de zile. În perioada 
vieţii active, munca pentru noi înșine și în diferite posturi 
reprezintă peste 10.000 de zile. Astfel, aproape jumătate din 
durata vieţii este dedicată unei slujbe (plătite) sau activităţilor 
care furnizează mijloacele de trai. Acest timp considerabil alocat 
muncii, profesiei sau carierei este un argument puternic pentru 
a face alegeri bine gândite cu privire la carieră. Slujba trebuie să 
procure nu doar resursele materiale și financiare pentru un trai 
decent, ci să ofere și prilejul dezvoltării personale, realizării de 
sine, îndeplinirii anumitor idealuri, vise, trebuinţe spirituale, 
dorinţe, aspiraţii etc.

Un argument în favoarea faptului că unele persoane nu 
dau prea mare importanţă alegerii unei profesii sau acceptării 
unei slujbe, aspectelor referitoare la confortul afectiv, relaţiilor 
sociale, ambianţei în care se desfășoară munca remunerată este 
că rata cea mai ridicată de sinucideri – cu o cauzalitate legată 
de exercitarea unei profesii – se înregistrează, dintre toate zilele 
săptămânii, în ziua de luni. Pentru cei care au ales o astfel de 
„soluţie”, ziua de luni însemna începerea unei noi săptămâni 
de corvoadă, de muncă făcută fără nicio tragere de inimă, 
într-o atmosferă tensionată, conflictuală, plină de insatisfacţii, 
reproșuri și ameninţări ale șefilor, șicane, stres, sarcini excesive 
faţă de remuneraţie, fără perspective de promovare sau cu 
pericolul permanent al concedierii. 

MODELE TEORETICE ALE DECIZIEI

Cercetările privind indecizia în ce privește alegerea carierei 
se leagă de însuși procesul de decizie și dezvoltă un context 
teoretic pentru interpretarea nehotărârii din teoria decizională. 
În cadrul acestei teorii se dezvoltă următoarele modele: 

• modele normative;
• modele descriptive.

a. Originea modelelor normative se află în știinţele economice. 
În cadrul acestor modele se presupune că, în luarea deciziei, 
subiectul uman se comportă raţional, căutând întotdeauna să 
aleagă posibilitatea optimă, adică acea opţiune care îi asigură 
câștigul maxim dintre toate variantele posibile. În al doilea 
rând, în modelele normative se presupune că, în luarea deciziei, 
individul cunoaște toate posibilităţile și o selectează pe cea 
optimă.

Cele două presupoziţii, că subiectul decident este o fiinţă 
raţională și că îi sunt cunoscute toate alternativele asupra cărora 
trebuie să hotărască, sunt extrem de restrictive și severe. Modelele 
construite pe baza lor arată, mai degrabă, cum ar trebui să se 
decidă, nu cum se realizează decizia în mod real. Ele prescriu, nu 
descriu, de aceea Mircea Miclea le numește modele normative 
(Miclea, 1999). La fel ca regulile logicii, care nu descriu procesul 
de gândire real, ci îl corectează prin raportare la normă, modelele 
normative au valoare corectivă în majoritatea situaţiilor. Doar în 
puţine cazuri ele sunt și descriptive, cum vom arăta mai jos.

Cele mai cunoscute modele normative calculează valoarea 
sau utilitatea așteptată.

a.1. Valoarea așteptată este beneficiul – calculat, de regulă, 
în bani – pe care subiectul decident îl are în vedere în condiţiile 
selecţiei unei variante. Valoarea așteptată are o expresie nume-
rică și o caracteristică de obiectivitate, în sensul că este inde-
pendentă de percepţia subiectivă a indivizilor implicaţi în 
procesul deciziei. Una dintre dificultăţile pe care le întâmpină 
modelul bazat pe calculul valorii așteptate vizează stabilirea 
precisă a probabilităţii cu care vom obţine un anumit câștig 
dintr-o opţiune dată. De cele mai multe ori, deciziile luate se 
bazează pe estimarea, nu pe consemnarea unei probabilităţi de 
câștig. Șansele reușitei pot să scadă sau să crească în funcţie de o 
mulţime incalculabilă de evenimente aleatorii care pot interfera 
cu decizia, modificând șansele de câștig. Utilizarea cifrelor nu 
conferă prin ea însăși un plus de precizie. 

Valoarea așteptată a posibilităţilor dintre care urmează să 
se aleagă este un ghid orientativ util, îndeosebi atunci când 
mărimea acestor valori este semnificativ diferită de la o 
posibilitate la alta. 

Acest model al valorii așteptate este însă extrem de restrictiv, 
deoarece doar o parte redusă a deciziilor care se iau vizează 
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factori economici cuantificabili în valoarea lor bănească. În 
plus, „câștigul” nu se poate exprima numeric decât în cazuri 
rare.

a.2. Modelul utilităţii așteptate caută să depășească 
restricţiile în care se cantonează calculul valorii așteptate, 
încercând să formalizeze și decizia din domeniile de activitate 
în care câștigul corelat unei opţiuni nu are o expresie numerică, 
bănească. Se pornește de la ideea că există o diferenţă între 
valoare și utilitate: valoarea este un dat obiectiv, utilitatea este 
percepţia subiectivă a unei valori. 

Modelul utilităţii așteptate pleacă de la premisa că, în 
calculul variantei optime, subiectul ia în consideraţie utilitatea, 
nu valoarea fiecărei posibilităţi. 

Valoarea psihologică a modelului utilităţii așteptate este 
mai ridicată decât modelul valorii așteptate. Modelul utilităţii 
așteptate este mai verosimil, deoarece asumă faptul că alegerea 
între variante este determinată de utilitatea, și nu de valoarea 
acestora, deci de reflexul subiectiv al valorii. El este mai general, 
deoarece se aplică nu numai la calculul unui profit bănesc. În 
plus, în unele situaţii, subiectul uman se comportă realmente 
conform acestui model. Acest lucru se întâmplă în condiţii de 
timp suficient și/sau complexitate redusă a deciziei. În astfel 
de situaţii indivizii se comportă raţional, procedând la calculul 
utilităţii așteptate.

Cele două modele prescriptive prezentate mai sus rămân 
mărginite datorită presupoziţiilor lor iniţiale, decidentul fiind 
o fiinţă raţională, care cunoaște toate opţiunile și consecinţele 
lor și care are resurse suficiente de timp și de calcul.

Datorită acestor mărginiri, au apărut modelele descriptive, 
care explică și prezic comportamentul real al decidentului care 
trăiește într-o lume dinamică, hipercomplexă, dispunând de 
resurse limitate de timp și calcul.

Unul dintre cei mai proeminenţi critici ai modelelor 
raţionaliste a fost H. Simon, care, pentru cercetările sale în 
domeniul teoriei deciziei, a obţinut ulterior premiul Nobel. H. 
Simon spunea, în 1959 (apud Miclea, 1999, p. 271), că: „Teoria 
clasică este o teorie a unui om care alege între alternative fixe 
și cunoscute, fiecăreia fiindu-i atașate consecinţe de asemenea 
cunoscute. Când însă între decident și mediul său obiectiv 
intervin percepţia și celelalte procese cognitive, aceste modele 
încetează să mai fie adecvate. Avem nevoie de o descriere a 
opţiunilor care ţin de faptul că alternativele nu sunt date, ci 
trebuie descoperite; o descriere care ţine seama de dificultăţile 
determinării consecinţelor fiecărei alternative”.

b. În replică la modelele raţionale, numite și normative, au 
apărut modelele descriptive, care poartă și numele de modele ale 
raţionalităţii limitate. Această din urmă denumire se datorează 
faptului că decidentul, având resurse de timp și de calcul 
limitate, este silit să recurgă la diverse euristici de decizie și 
reprezentări simplificate ale alternativelor asupra cărora trebuie 
să hotărască. Rezultatul este un model mental simplificat al 
situaţiei de decizie, inevitabil în condiţiile în care decizia trebuie 
luată într-un interval de timp scurt, iar capacitatea sistemului 
cognitiv este limitată. 

În interiorul acestui model simplificat se presupune că 
subiectul se comportă raţional. Constrâns însă de propriile 
limite cognitive și de timp, subiectul decident va alege varianta 
satisfăcătoare, nu neapărat pe cea optimă.

O variantă este considerată satisfăcătoare sau nesatisfăcătoare 
în raport cu câteva criterii socotite relevante pentru decident. 
Din mulţimea de opţiuni aflate la dispoziţie, decidentul va 
selecta prima variantă care satisface aceste criterii. Ea nu este în 
mod necesar cea optimă, pentru că el nu dispune de suficiente 
resurse cognitive și/sau de timp pentru a face un inventar al 
tuturor opţiunilor și a compara valoarea sau utilitatea lor. 
Decizia optimă este posibilă doar în condiţiile în care resursele 
subiectului sunt suficiente pentru calculul posibilităţilor, 
presupunând că acestea sunt integral cognoscibile și fixe. Supra-
punerea variantei satisfăcătoare cu cea optimă este datorată 
întâmplării, nu calculului.

Revenind la modelul utilităţii așteptate, prezentăm câteva 
etape ale rezolvării problemei deciziei, prezentate de Gati (apud 
Germeijs, 2003):

• persoana trebuie să identifice și să definească ţintele dorite;
• să cântărească aceste ţinte din punctul de vedere al 

importanţei lor;
• persoana trebuie apoi să identifice alternativele existente, 

după care
• fiecare alternativă este evaluată pentru a vedea oportu-

nităţile oferite pentru satisfacerea fiecărei valori;
• evaluarea este influenţată de importanţa dată fiecărei 

valori;
• pentru fiecare alternativă este calculată suma produselor 

importante și a oportunităţilor;
• în final, această sumă este modulată de o estimare a 

probabilităţii de succes pentru fiecare opţiune.

Acești șapte pași duc la utilitatea așteptată de la fiecare 
alternativă. Alegerea optimă este alternativa cu cele mai mari 
utilităţi așteptate. 

Bazându-se pe teoria normativă a deciziilor, Pitz și Harren 
(apud Germeijs, 2003) au descompus problemele decizionale în 
patru elemente de bază:

1. primul element al fiecărei probleme decizionale este 
setul de alternative. Când ia o decizie, o persoană ar 
trebui să fie conștientă de alternativele disponibile și să 
fie bine informată de caracteristicile lor;

2. al doilea element al problemei decizionale este setul de 
obiective sau scopuri pe care cel care ia decizia vrea să le 
realizeze. Când ia o decizie, persoana este bine să aibă 
în minte scopuri clare și să fie capabilă de a le adapta 
alternativelor;

3. autorii consideră că al treilea element de bază al fiecărei 
probleme decizionale este setul de rezultate asociate 
fiecărei alegeri;

4. în final, atributele rezultatelor reprezintă cel de al 
patrulea element al unei probleme decizionale. Din 
atributele unui rezultat se poate spune cât de mult 
corespunde rezultatul cu obiectivele celui care a luat 
decizia. Atributele fiecărui rezultat sunt, de fapt, 
instrumente pentru a atinge obiectivele.

Pornind de la teoria decizională și luând în consideraţie cele 
patru tipuri de elemente menţionate, Germeijs și De Boeck 
(2003) disting trei surse teoretice ale nehotărârii apărute de-a 
lungul procesului decizional:

a. Prima sursă este lipsa de informaţie și se referă la una dintre 
probleme sau la o combinaţie a acestora, după cum urmează: 
a nu avea destule informaţii despre alternative sau rezultatele 
lor în măsură să le evalueze atributele, respectând obiectivele; 
a nu avea în vedere alternativele posibile; a nu ști atributele 
alternativelor. Lipsa informaţiilor privind alternativele este 
relatată în pasul al treilea și al patrulea al modelului utilităţii 
așteptate și de către elementele 1 și 4 ale problemei decizionale 
descrise de Pitz și Harren.

b. A doua sursă este o categorie de probleme de apreciere. 
Aceste probleme de apreciere se referă la neclaritatea evaluării 
(adică decidentului nu-i sunt clare scopurile, el neștiind ce 
așteptări are de la alternative), la conflictele în evaluare (când 
scopuri separate pot fi realizate în alternative diferite, fără a 
exista o alternativă în care toate celelalte să fie combinate) și la 
faptul că cele mai preferate alternative pot fi la fel de atractive 
în termeni ca și scopurile.

c. A treia sursă este nesiguranţa privind rezultatele, apărută 
din cauza evenimentelor neprevăzute sau limitării la capacitatea 
cuiva de a duce o alternativă la bun sfârșit (Germeijs, 2003).
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ETAPE ALE DECIZIEI PRIVIND CARIERA

La fel cum decizia, în general, are anumite etape ale realizării 
sale, tot astfel unii autori iau în consideraţie o succesiune de 
etape ale deciziei privind alegerea carierei; astfel:

1. Definirea deciziei care trebuie luată și determinarea alter-
nativelor posibile de rezolvare a problemei. Întotdeauna există 
mai multe alternative potrivite în alegerea unei cariere sau a 
traseului educaţional și profesional, de aceea este bine să se ia 
în consideraţie cât mai multe posibilităţi. Alternativele care, 
la prima vedere, sunt potrivite trebuie explorate pentru a se 
decide asupra compatibilităţii dintre caracteristicile personale 
și cele ale mediului de activitate al fiecărei alternative.

2. Obţinerea informaţiilor necesare explorând alternativele 
identificate. Pentru a se realiza o evaluare reală a alternativelor 
este nevoie ca informaţiile să fie suficiente și comparabile.

3. Evaluarea alternativelor pe baza informaţiilor existente și 
alegerea celei mai potrivite. Evaluarea fiecărei alternative este 
necesar a fi făcută în termeni de consecinţe asupra propriei 
persoane și asupra altor persoane semnificative pentru cel care 
ia decizia. În acest sens se determină, pentru fiecare opţiune, 
următoarele:

• costurile și beneficiile personale;
• costurile și beneficiile altora (membri ai familiei, în general);
• gradul de mulţumire în cazul alegerii variantei respective;
• aprobarea de către persoanele semnificative în cazul alegerii 

acelei variante. 

4. Stabilirea unui plan de implementare a deciziei și aplicarea 
lui. Planul trebuie să conţină modul în care se vor dobândi 
cunoștinţele și deprinderile necesare domeniului ales. În partea 
de aplicare sunt necesare selecţia școlilor, a facultăţilor sau 
locurilor de muncă și modul în care se va face promovarea 
personală.

În procesul elaborării deciziei are loc o confruntare între 
aspiraţii și posibilităţi, între scopuri și mijloace, adică între ceea 
ce vrea și ceea ce poate realiza efectiv adolescentul, tânărul. 
Rezultatul confruntării cu sine este apariţia atitudinii faţă de 
dificultatea sarcinii asumate în momentul deciziei, ceea ce 
îl obligă pe adolescent (care este cel mai des confruntat cu 
decizia profesională) la o serioasă confruntare cu realitatea, 
căci în ideal, în vis, cerinţele nu sunt întotdeauna suficient 
conștientizate. Dificultatea aceasta este condiţionată de 
dificultatea realizării scopului pe care punerea în aplicare, 
finalizarea deciziei, îl presupune și are ca efect mobilizarea 
unei energii care să stimuleze și să favorizeze realizarea. Este 
necesar ca opţiunea să răspundă, în primul rând, trebuinţelor 
și aspiraţiilor adolescentului, asigurându-i-se, astfel, satisfacţiile 
necesare. Pentru a evita riscul deciziilor greșite, este necesară 
determinarea nivelurilor de aspiraţie ale elevilor, raportarea 
acestora la posibilităţile reale ale individului, conștientizarea 
de către elevul însuși a acestui raport, ca element de maximă 
valoare în luarea unor decizii corecte (Băban, 2001).

Doina-Cornelia Păcurar (1977) sugerează că decizia profe-
sională se ia mai ușor și are valenţe superioare, în condiţiile în 
care se face pe fondul idealului profesional. Perspectiva clară 
devine un factor mobilizator care stimulează sârguinţa în muncă 
a elevului și contribuie la înlăturarea greutăţilor la învăţătură. 
Decizia profesională coincide cu momentul în care individul 
întreprinde acţiuni concrete pentru realizarea idealului.

DE CE SUNT NECESARE PROGRAMELE DE TRAINING PENTRU 
DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE DECIZIE ÎN CARIERĂ?

Ne permitem să afirmăm că programele de dezvoltare a 
abilităţilor de decizie vocaţională sunt stringent necesare ca 
urmare a experienţei desfășurării altor programe de training în 
cadrul mai multor licee din Oradea (Liceul Pedagogic, Liceul 
„Lucian Blaga”, Liceul Baptist, Liceul Penticostal) și Aleșd 
(două clase), dar și din rezultatele unor studii desfășurate cu 
peste 200 de elevi din ciclul terminal, pentru care am evaluat 
dificultăţile legate de alegerea carierei.

Un alt argument al necesităţii focalizării atenţiei psihologilor 
școlari, a diriginţilor, și nu numai, pe această problemă este 
că elevii au o paletă restrânsă de variante de specializări 
universitare, și nu profesii pe care să le aleagă. Întrebând elevii 
din clasele a XII-a ce intenţionează să facă în viitorul apropiat, 
răspunsul invariabil pe care îl primim este „merg la facultate”. 
Care facultate și de ce sunt întrebări care devin dificile pentru 
mulţi dintre viitorii absolvenţi. Orientându-se către specializări 
universitare, și nu profesii, deseori se întâmplă ca elevii să fie 
neplăcut surprinși de variantele de inserţie profesională ca 
urmare a absolvirii facultăţii.

În alegerea vocaţională, elevii sunt adesea influenţaţi de 
părinţi, prieteni, modă. Or, studiile și specialiștii din domeniul 
orientării școlare și profesionale ne spun că la baza unei decizii de 
carieră optime stă o bună autocunoaștere în termeni de abilităţi, 
valori, interese, stil de viaţă dorit, o informare exactă, acurată 
cu privire la alternativele ocupaţionale luate în consideraţie 
(cerinţe educaţionale, mediul de muncă, orientarea profesiei în 
următorii ani, calificările necesare etc.), dezvoltarea abilităţilor 
de planificare a carierei, precum și cele de promovare personală, 
de stabilire a scopurilor, dar și de rezolvare de probleme. 
Părinţii, prietenii, trendul ocupaţiilor sunt surse de informare 
de luat în consideraţie, însă nu întotdeauna vor determina 
decizii de carieră optime.

Alte argumente pertinente pentru astfel de programe de 
training ar fi:

• Elevii nu pot să vorbească despre ei înșiși în termeni de 
calităţi, defecte, trăsături de personalitate care să îi recomande 
sau nu pentru o profesie sau alta. Întrebarea „Cine sunt eu?” 
pare să îi pună în dificultate aproape de fiecare dată.

• Elevii nu cunosc importanţa informaţiei într-un astfel de 
proces, realizat la 18 ani, poate pentru toată viaţa.

• Avem numeroși studenţi care fac două specializări simul-
tan, fără nicio legătură (calculatoare și psihologie, știinţe econo-
mice și psihologie, litere și psihologie etc.), sau care schimbă 
specializarea (la psihologie vin medici, avocaţi, economiști 
etc.).

• Pentru a forma elevilor abilităţi de autoorientare.
• Piaţa economică nu mai poate, de ani buni, să „absoarbă” 

tineri care aleg profesii ce nu mai sunt cerute pe piaţa muncii 
sau de care piaţa muncii este saturată (de aceea vedem tot mai 
mulţi taximetriști tineri cu studii superioare) și viitorul nu este 
unul încurajator în acest sens. Astfel de absolvenţi blamează 
statul și nu propria alegere.

SCOPUL CERCETĂRII

În ceea ce privește scopul pe termen lung, dacă ar fi să 
ne exprimăm în termenii de planificare specifici carierei, ne 
propunem să verificăm eficienţa programului de training 
destinat combaterii indeciziei în carieră la elevii claselor a 
XII-a, adică programul va determina creșterea capacităţii de 
luare a deciziei și, în același timp, să demonstrăm că efectele 
unei astfel de intervenţii se menţin în timp.

Scopul pe termen scurt, adică cel al lucrării de faţă, este 
prezentarea elementelor definitorii ale programului de training.
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SUBIECŢII

Pentru programul de training vom include în cercetare elevii 
unor clase terminale unde se va aplica acest program. Vom lua 
ca lot de control elevii claselor paralele. De asemenea, vom 
include și un lot placebo, unde vom desfășura activităţi de 
autocunoaștere. Subiecţii vor avea vârste cuprinse între 17 și 
20 de ani, ei participând pe bază de voluntariat. Cele trei clase 
cuprinse în studiu vor fi din școli diferite, pentru a evita unele 
erori experimentale datorate difuziunii informaţiilor.

 INSTRUMENTE UTILIZATE

 1. Chestionarul dificultăţilor de decizie în carieră (Gati, 
Osipow, 1994)

 
 Scala conţine 34 de itemi, grupaţi pe trei scale cu 

10 subscale:
 1) gradul de pregătire are subscalele: 
  • lipsa motivaţiei;
  • indecizia în general;
  • credinţe disfuncţionale;
 2) lipsa informaţiei are subscalele: 
 • lipsa informaţiei despre etapele deciziei pentru 

carieră;
 • lipsa informaţiei despre sine;
 • lipsa informaţiei despre ocupaţii;
 • nu știe cum să găsească noi informaţii;
  3) dificultăţi cauzate de informaţii inconsistente cu 

subscalele:
  • informaţie incertă;
  • conflicte interne;
  • conflicte externe.

2. Scala de autoeficacitate în luarea deciziei privind 
cariera realizată de Taylor și Betz conţine 25 de itemi grupaţi 
pe următoarele subscale:

  • autoevaluare; 
  • obţinerea informaţiilor; 
  • stabilirea scopului; 
  • planificarea carierei; 
  • rezolvarea de probleme.

IPOTEZE

Ipoteza 1: Presupunem că trainingul propus reduce dificultăţile 
legate de decizia în carieră. 

Ipoteza 2: Presupunem că trainingul are efect asupra 
autoeficacităţii în decizia privind cariera la adolescenţi.

Ipoteza 3: Presupunem că există o corelaţie negativă între 
dificultăţile de decizie în carieră și autoeficacitatea în decizia 
privind cariera.

PROCEDURA

Modul de testare a subiecţilor va fi colectiv, testarea va avea 
loc în sala de clasă. Subiecţii vor fi testaţi cu instrumentele 
descrise anterior. Toţi subiecţii vor fi testaţi, înainte de începerea 
trainingului, cu chestionarul dificultăţilor de decizie privind 
cariera și cu scala de autoeficacitate în decizia privind cariera. 
Elevii incluși în training vor fi testaţi cu aceleași instrumente 
în momentul finalizării programului de training, dar și la un 
interval de două luni, pentru a se studia gradul de menţinere în 
timp a efectelor trainingului (studii de follow-up). Elevii lotului 
de control și placebo vor fi retestaţi cu aceleași instrumente în 
momentul finalizării trainingului la clasa implicată în program.

PROGRAMUL DE TRAINING

Trainingul dezvoltat a pornit de la factorii prezenţi în 
Chestionarul Dificultăţilor de Decizie în Carieră, și anume: 
lipsa motivaţiei, indecizia în general, credinţe disfuncţionale, 
lipsa informaţiilor despre etapele deciziei de carieră, lipsa 
informaţiilor despre sine, lipsa informaţiilor despre ocupaţie, 
nu știe cum să găsească noi informaţii, informaţie incertă, 
conflicte interne, conflicte externe. Sunt, de fapt, surse ale 
indeciziei, surprinse în numeroase studii (Gati, Osipow, 1994; 
Germeijs, De Boeck, 2001), care urmează să fie surmontate prin 
acest training.

Am propus 10 activităţi care să acopere factorii menţionaţi.
Prima lecţie va fi una introductivă, scopul fiind familiarizarea 

elevilor cu procesul decizional, cu etapele lui, precum și cu 
indecizia, în general, și efectele ei. Lipsa informaţiilor despre 
etapele deciziei de carieră este una dintre sursele principale ale 
indeciziei. Obiectivele operaţionale ale acestei lecţii sunt:

O1: Să definească cu propriile cuvinte ce semnifică decizia 
în general și decizia de carieră în mod particular

O2: Să identifice etapele procesului decizional 
O3: Să expliciteze etapele procesului decizional pe baza 

experienţei personale
O4: Să dea exemple de decizii care au fost luate deja și altele 

care urmează a fi luate
O5: Să analizeze procesul decizional prin prisma unei decizii 

care a fost luată și prin prisma unei decizii care urmează a fi 
luată.

Scopul celei de a doua lecţii va fi familiarizarea cu conceptul 
de stil decizional, identificarea propriului stil decizional și, 
ulterior, identificarea surselor de indecizie în carieră. Ca 
obiective operaţionale, menţionăm:

O1: Să definească stilurile decizionale prezentate (raţional, 
intuitiv, dependent, evitativ, spontan)

O2: Să identifice propriul stil decizional și să argumenteze 
alegerea făcută

O3: Să prezinte aspectele pozitive și negative ale fiecărui stil 
decizional identificat

O4: Să identifice stilul decizional al colegului de bancă și 
justificarea alegerii făcute

O5: Să noteze sursele posibile de indecizie
O6: Să analizeze posibilele surse de indecizie în carieră
O7: Să exemplifice fiecare sursă de indecizie identificată.
Următoarele două întâlniri sunt dedicate autocunoașterii. În 

cadrul celei de a treia lecţii, obiectivele urmărite sunt:
O1: Să se familiarizeze cu noţiunile de imagine de sine, eu 

fizic, cognitiv, emoţional, spiritual și social
O2: Să identifice caracteristicile fizice de care dispun, 

precum și pe cele dezirabile relevante pentru meseria dorită
O3: Să identifice caracteristicile cognitive de care dispun, 

precum și pe cele dezirabile relevante pentru meseria dorită
O4: Să identifice caracteristicile sociale de care dispun, 

precum și pe cele dezirabile relevante pentru meseria dorită 
O5: Să identifice caracteristicile spirituale de care dispun, 

precum și pe cele dezirabile relevante pentru meseria dorită
O6: Să descopere modalităţile de dezvoltare a diferitelor 

tipuri de abilităţi dezirabile.
În cea de a patra lecţie, ne vom focaliza pe identificarea 

propriilor abilităţi, valori și interese, precum și pe punerea 
lor în corespondenţă cu alternativele ocupaţionale luate în 
consideraţie:

O1: Să sublinieze valorile personale din lista de valori 
prezentată în fișa de lucru

O2: Să stabilească clar care dintre valorile enumerate sunt 
cele mai importante

O3: Să stabilească legătura dintre valorile personale și 
alternativele ocupaţionale

O4: Să sublinieze interesele și caracteristicile personale 
proprii din lista prezentată în fișa de lucru

O5: Să stabilească gradul de compatibilitate a scopurilor 
propuse în funcţie de valorile, caracteristicile și interesele 
personale.
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Lecţia 5 se intitulează „Ce gândesc și cum mă afectează?”. 
Aici, elevii vor face cunoștinţă cu ideea credinţelor disfunc-
ţionale, accentuând relaţia dintre gânduri (credinţe), compor-
tamente și emoţii, utilizând conceptualizarea raţional-emotiv-
comportamentală. Obiectivele operaţionale vor fi:

O1: Să explice relaţia dintre gânduri, emoţii și comportamente
O2: Să identifice credinţe disfuncţionale posibile legate de 

traseul profesional
O3: Să își exprime opiniile pro și contra fiecărui mit/gând 

disfuncţional prezentat în fișa de lucru
O3: Să dispute cele patru credinţe disfuncţionale prezentate 

în fișa de lucru, lucrând pe echipe
O5: Să enumere consecinţele posibile ale fiecărui gând 

iraţional în legătură cu cariera.
Cea de a șasea întâlnire vizează optimizarea motivaţională. 

Obiectivele urmărite sunt:
O1: Să identifice modalităţi de manifestare a motivaţiei 

pentru diferite activităţi, pe baza fișei de lucru
O2: Să identifice modalităţi de manifestare a lipsei de motivaţie
O3: Să prezinte o activitate importantă pentru care au însă 

o motivaţie scăzută
O4: Să bifeze în fișa de lucru afirmaţia care reflectă cel mai 

bine problema motivaţională pe care o prezintă
O5: Să bifeze din lista componentelor cu rol motivaţional 

componenta care consideră că stă la baza problemei lor
O6: Să argumenteze alegerile făcute
O7: Să-și monitorizeze comportamentul pe parcursul urmă-

toarelor zile, utilizând fișa de lucru.
Lecţiile 7 și 8 se axează pe dezvoltarea abilităţii de obţinere 

de informaţii, precum și a abilităţii de evaluare a diferitelor 
surse de informare. Obiectivele operaţionale sunt:

Lecţia 7 – „Minibiblioteca”:
O1: Să consulte diferitele materiale puse la dispoziţie
O2: Să extragă informaţii relevante despre meseria dorită
O3: Să aducă informaţii suplimentare prin intervievarea 

cunoștinţelor cu privire la meseria dorită sau din alte surse 
disponibile

O4: Să realizeze un eseu cu privire la profesia dorită în viitor, 
utilizând informaţiile culese la activitate.

Lecţia 8 – „Pe cine să credem?”
O1: Să identifice trei surse de informare pentru ocupaţiile 

de interes
O2: Să stabilească credibilitatea surselor de informare alese 

în funcţie de tipul de informaţie dorit
O3: Să analizeze relaţia dintre credibilitatea sursei și modul 

de utilizare a informaţiei
O4: Să deducă importanţa informaţiilor corecte în luarea 

unei decizii.
În cadrul lecţiei 9, vom urmări dezvoltarea abilităţilor de 

creare a unui plan de carieră viabil. Obiectivele urmărite sunt:
O1: Să identifice elementele esenţiale ale unui plan de 

carieră, pe baza fișei de lucru
O2: Să stabilească scopurile pe termen scurt, mediu și lung 

în ceea ce privește cariera aleasă
O3: Să realizeze un plan de carieră sub formă de eseu, 

bazându-se pe informaţiile și deprinderile acumulate pe par-
cursul programului

O4: Să deducă utilitatea realizării unui plan de carieră
Lecţia 10 se va centra pe dezvoltarea abilităţilor de a rezolva 

probleme în vederea combaterii conflictelor interne și externe 
legate de decizia de carieră. Obiectivele operaţionale vor fi:

O1: Să identifice etapele rezolvării de probleme, utilizând 
fișa de lucru

O2: Să identifice probleme legate de alegerea carierei 
determinate de conflicte interne, externe și informaţie incertă

O3: Să genereze mai multe soluţii posibile pentru problemele 
prezentate

O4: Să aleagă cea mai bună soluţie dintre cele generate 
pentru a rezolva problema

O5: Să prezinte diferite probleme cu care se confruntă, 
legate de alegerea unei viitoare cariere

O6: Să participe la jocul de rol pentru a rezolva activ 
problema ocupaţională.

REZULTATE EXPECTATE

În ceea ce privește prima ipoteză – Presupunem că trainingul 
propus reduce dificultăţile legate de decizia în carieră – ne 
așteptăm ca acest training să aibă efect. Din analiza indicilor 
statistici de start, se va remarca faptul că mediile diferă, în sensul 
creșterii lor în posttest, în cazul lotului experimental. În urma 
utilizării testului t, ne așteptăm să apară diferenţe semnificative 
între pretest și posttest în cazul lotului experimental. În cazul 
grupului de control se va urmări diferenţa dintre pretest și 
posttest, diferenţă care ar putea semnala anumite erori experi-
mentale. Nu ne așteptăm ca scorurile dintre pretest și posttest 
să difere, erorile posibile fiind evitate.

Se va realiza și comparaţia în momentul pretestului între 
grupul experimental și cel de control, utilizând tot testul t, 
pentru a se observa omogenitatea grupelor. Nu ne așteptăm să 
obţinem diferenţe semnificative, grupele fiind omogene.

În final, se va urmări diferenţa dintre grupul de control 
și grupul experimental în momentul posttestului (efectul 
trainingului). Ne așteptăm să obţinem diferenţe semnificative, 
t obţinut fiind semnificativ.

Studiile follow-up vor releva diferenţe semnificative între 
pretest și momentul follow-up-ului (lotul experimental), 
rezultate obţinute tot prin utilizarea testului t. Acest lucru va 
demonstra că efectul trainingului se menţine în timp. 

Ne așteptăm să se confirme și cea de a doua ipoteză: 
Presupunem că trainingul are efect și asupra autoeficacităţii 
în decizia privind cariera la adolescenţi, aceste două aspecte 
fiind interrelaţionate. Din analiza indicilor statistici de start, 
se va remarca faptul că mediile diferă, în sensul creșterii lor 
în posttest, în cazul lotului experimental. În urma utilizării 
testului t, ne așteptăm să apară diferenţe semnificative între 
pretest și posttest în cazul lotului experimental. Tot pentru 
scala de autoeficacitate, în cazul lotului de control se va 
urmări diferenţa dintre pretest și posttest, diferenţă care ar 
putea semnala anumite erori experimentale. Nu ne așteptăm 
ca scorurile dintre pretest și posttest să difere, erorile posibile 
fiind evitate.

Se va realiza și comparaţia în momentul pretestului dintre 
grupul experimental și cel de control, utilizând tot testul t, 
pentru a se observa omogenitatea grupelor. Nu ne așteptăm 
să obţinem diferenţe semnificative, grupele fiind omogene. În 
final, se va urmări diferenţa dintre grupul de control și grupul 
experimental în momentul posttestului (efectul trainingului) 
în ceea ce privește autoeficacitatea. Ne așteptăm să obţinem 
diferenţe semnificative, valoarea t obţinută fiind semnificativă.

Studiile follow-up vor releva diferenţe semnificative între 
pretest și momentul follow-up-ului (lotul experimental) 
pentru scala de autoeficacitate în decizia privind cariera, 
rezultate obţinute tot prin utilizarea testului t. Acest lucru va 
demonstra că efectul trainingului se menţine în timp și în cazul 
autoeficacităţii în decizia privind cariera.

În cazul celei de a treia ipoteze, ne așteptăm să obţinem 
o corelaţie negativă între dificultăţile de decizie în carieră și 
autoeficacitatea în decizia privind cariera, utilizând coeficientul 
de corelaţie r Bravais-Pearson. Această corelaţie este de așteptat, 
fiind demonstrată și de alte studii (Taylor K.M. și Betz N.E., 
1983).

De asemenea, ne așteptăm să obţinem o corelaţie negativă 
între dificultăţile de decizie în carieră și stima de sine, 
utilizând coeficientul de corelaţie r Bravais-Pearson, corelaţie 
demonstrată de numeroase alte studii.

În ceea ce privește a cincea ipoteză, ne așteptăm să obţinem 
diferenţe semnificative în ceea ce privește dificultăţile de decizie 
în carieră, în funcţie de atitudinea subiecţilor faţă de părinţi. 
Această diferenţă va fi pusă în evidenţă utilizând analiza de 
varianţă (ANOVA).

Influenţa relaţiei cu covârstnicii asupra dificultăţilor de 
decizie în carieră va fi demonstrată utilizând testul t, comparând 
subiecţii care au o relaţie pozitivă cu egalii cu cei care au o relaţie 
negativă cu aceștia. În urma aplicării testului t, ne așteptăm să 
apară diferenţe semnificative.
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În ceea ce privește ultima ipoteză, ne așteptăm să se eviden-
ţieze o corelaţie pozitivă între anxietate și dificultăţile de decizie 
în carieră, utilizând coeficientul de corelaţie r Bravais-Pearson.

CONCLUZII ȘI IMPLICAŢII

Elementul central al acestei lucrări este decizia de carieră. 
Ea reprezintă procesul care duce la selecţia unei alternative de 
carieră din multitudinea de variante disponibile. Deseori, în 
procesul decizional intervine hazardul, șansa. Pentru a preveni 
aceste situaţii, trebuie multiplicate ocaziile favorabile opţiunii, 
alegerii, deciziei școlar-profesionale în cadrul activităţilor de 
orientare școlară și profesională. Elevii trebuie ajutaţi să-și 
descopere propriile abilităţi, interese, valori, aspiraţii și trebuie 
învăţaţi modalităţi raţionale de luare a deciziilor.

Având în vedere multitudinea de implicaţii negative pe care 
le poate avea o decizie greșită de carieră, am considerat necesară 
dezvoltarea unui program de training care să prevină indecizia 
de carieră. Dacă ipotezele stabilite de noi se vor confirma, 
concluziile vor fi îmbucurătoare: putem dezvolta capacitatea de 
decizie în carieră pe baza unui program de training care vizează 
surmontarea problemelor de decizie în carieră. 

Elevii care vor urma acest program vor cunoaște etapele 
deciziei de carieră și sursele posibile ale indeciziei, precum și 
consecinţele acesteia, vor reuși să se mobilizeze mai bine pentru 
a-și atinge scopurile ocupaţionale, vor reuși să-și combată 
eficient credinţele disfuncţionale. De asemenea, programul de 
training va îmbunătăţi capacitatea lor de autocunoaștere, de 
cunoaștere a caracteristicilor diferitelor alternative ocupaţionale 
luate în consideraţie, de obţinere a informaţiilor utile și 
relevante în acest sens. 

Acest training ar putea influenţa și autoeficacitatea în 
decizia privind cariera, astfel încât elevii care au beneficiat de 
acest training vor fi mai capabili să se autoevalueze, să obţină 
informaţii despre alternativele ocupaţionale, să-și stabilească 
scopurile proprii, să-și planifice cariera și să-și rezolve proble-
mele legate de viitoarea carieră.

Acest program de training a fost conceput ca o continuare 
a programului de training care a vizat creșterea autoeficacităţii, 
program prezentat în lucrarea de licenţă. Pentru a obţine rezul-
tate optime și pentru a se menţine efectul în timp, sugerăm 
ca aceste două programe să se aplice consecutiv. Chiar dacă 
creșterea abilităţii de luare de decizii privind cariera se corelează 
cu creșterea autoeficacităţii, considerăm a fi necesară tratarea lor 
separată, specifică. Fiecare prezintă aspecte particulare asupra 
cărora trebuie insistat, ceea ce se poate realiza prin aplicarea 
consecutivă a celor două programe.

Cercetările în domeniu au demonstrat legătura existentă 
între tipul de relaţie cu părinţii și problemele de indecizie în 
carieră, dar și a tipului de relaţie cu covârstnicii și problemele 
de indecizie în carieră. Și aceste surse ale indeciziei trebuie 
urmărite cu atenţie și luate în consideraţie atunci când se 
elaborează strategii de optimizare a capacităţii de decizie în 
carieră.

Studiul are implicaţii în orientarea școlară și profesională, 
precum și în consilierea carierei. Trainingul propus poate fi 
utilizat de diriginţii claselor terminale, de diriginţi la diferite 
niveluri de școlarizare sau de consilierii școlari pentru a crește 
capacitatea de luare de decizii. Acest tip de activităţi va trebui 
extins pe întreaga perioadă de școlarizare, astfel încât creșterea 
capacităţii de decizie sau creșterea autoeficacităţii în decizia 
privind cariera să nu se realizeze doar la elevii claselor terminale, 
ci să aibă loc pe baza unui proces sistematic, care începe din 
momentul școlarizării.

Trainingul poate fi luat ca un punct central în desfășurarea 
activităţii de consiliere în carieră, putând fi precedat de activi-
tăţi care vizează identificarea aptitudinilor, evaluarea persona-
lităţii elevilor, a motivaţiei și a valorilor lor. El poate fi conti-
nuat cu diverse activităţi care pot viza îmbunătăţirea diferitelor 
competenţe, abilităţi ale elevilor, competenţe care nu au fost atât 
de bine reprezentate prin lecţiile vizate în cadrul programului.

Activităţile care stau la baza programului propus, cât și 
trainingul în sine pot fi modificate, creativitatea celui care 
se ocupă de creșterea capacităţii de decizie în carieră și a 
autoeficacităţii în decizia privind cariera poate interveni cu 
succes pentru îmbunătăţirea acestui program. Programul și 
studiul în sine reprezintă puncte de plecare pentru alte cercetări 
și pentru dezvoltarea de noi programe care să ajute elevul în 
opţiunile sale ocupaţionale.
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Conceptul de paradigmă a devenit celebru prin lucrarea deja 
clasică a lui Thomas Kuhn, „Structura revoluţiilor știinţifice” 
(1999). Accepţiunea cu care autorul utilizează conceptul în 
cauză cel mai frecvent este de: „realizări știinţifice universal 
recunoscute care, pentru un timp, furnizează problemele și 
soluţiile-model pentru o comunitate de practicieni”.

Eckberg și Hill au conceptualizat principalele trei semni-
ficaţii ale conceptului de paradigmă al lui Kuhn, așa cum se 
aplică el în știinţele sociale:

1. În sensul cel mai larg, o paradigmă poate fi înţeleasă ca 
un set de presupoziţii nechestionabile care stau la baza oricărei 
activităţi știinţifice. Acestea cuprind bazele metafizice și 
filosofice pe care se bazează știinţa. Astfel, în știinţele sociale 
avem presupoziţii despre natura reală a comportamentului 
uman – de exemplu, dacă viaţa în societate este reductibilă sau 
nu la procese esenţialmente psihologice, individuale; sau dacă 
fiinţele umane trebuie să fie presupuse ca fiind raţionale sau 
iraţionale în interacţiunile sociale.

2. A doua cale de înţelegere a paradigmei este aceea de matrice 
disciplinară – corpul de asumpţii, teorii, idei, modele, cazuri-
test și valori împărtășite de o comunitate specifică de oameni 
de știinţă care muncesc într-un domeniu particular. În această 
accepţiune sociologică, o paradigmă include toate obișnuinţele 
de gândire și practică pe care oamenii de știinţă dintr-un anumit 
domeniu le consideră de la sine înţelese, manierele tradiţionale 
în care oamenii de știinţă interacţionează între ei ca membri 
ai unei comunităţi disciplinare unice, lucrurile pe care orice 
novice va trebui să le înveţe pentru a deveni practician al acelei 
discipline particulare. 

Există mai multe forme de înţelesuri împărtășite în cadrul 
matricei disciplinare. În primul rând, avem asumpţiile teoretice, 
pe care Kuhn le denumește generalizări simbolice împărtășite. 
În al doilea rând, munca știinţifică într-un domeniu specific 
are, de obicei, un caracter acceptat care orientează planificarea 
și executarea oricărui proiect știinţific nou. În al treilea rând, 
oamenii de știinţă trebuie să împărtășească anumite valori 
referitoare la ceea ce constituie o cercetare „bună”, precum 
acurateţe, consistenţă, generalitate, simplitate, utilitate.

3. Al treilea și cel mai concret sens al paradigmei este cel 
de modul exemplar. Exemplare sunt „realizările concrete ale 
comunităţii știinţifice”. Sunt exemplare studiile și experimentele 
clasice pe care tinerii cercetători sunt așteptaţi să le admire și să 
le urmeze, la fel ca și modurile de gândire care le sunt asociate. 

Dintre tipurile de paradigme consacrate, paradigma 
interpre tativă, numită și umanistă sau comunicativă, vede 
cunoașterea ca fiind subiectivă și construită social, pornind de 
la asumpţia că indivizii diferiţi înţeleg lumea în mod diferit. 
Interpretativiștii consideră că, în educaţie, este ceva depășit 
să încerci să descoperi reguli universale, fiind mai util să 
studiezi cum diferiţi oameni desprind semnificaţii în diferite 
situaţii prin limbaj și alte sisteme simbolice. În cadrul de 
analiză interpretativ, centrarea este asupra interacţiunii dintre 
individ (self ) și cultură/structura socială din care face parte, 
pentru a avea o bază de raportare la semnificaţiile pe care le 

desprinde. Această paradigmă pare a fi acum dominantă în 
educaţie, deoarece pune accentul pe individ, pe capacitatea sa 
de învăţare independentă și autonomă, pe interesele și nevoile 
sale, sintagmele cele mai vehiculate fiind cele de „învăţare 
autodirijată” și „reflecţie asupra propriilor acţiuni”.

În cadrul paradigmei interpretative, întâlnim constructi-
vismul. Apărut la începutul secolului al XX-lea în lucrările unor 
matematicieni (L. Kronecker și L.J. Brouwer) în contextul 
încercă rilor de fundamentare a unei teorii generale a cunoașterii 
și asociat cu intuiţionismul logico-matematic, constructivismul 
este învins în disputa sa cu formalismul pozitivist (D. Hilbert) 
și, timp de o jumătate de secol, dispare de pe arena disputelor 
filosofice. 

Reiterând „radicalitatea” constructivismului, afirmată în 
studiul-manifest din 1981, Glasersfeld explicitează adevărata 
semnificaţie a psihologiei genetice piagetiene, redusă de unii 
filosofi la dimensiuni minore. El subliniază că radicalizarea 
constructivismului confirmă ruptura cu viziunea tradiţională, 
pozitivistă, conform căreia cunoașterea umană este determinată 
de reprezentarea unei realităţi independente sau „ontologice”. 
În locul acestei noţiuni de reprezentare, constructivismul 
radical introduce o nouă relaţie, mai tangibilă, între cunoștinţe 
și realitate, relaţie care a fost numită „viabilitate”. Pentru a 
explica noţiunea de viabilitate, să spunem doar că vom considera 
„viabile” o acţiune, o operaţie, o structură conceptuală sau chiar 
o teorie atât timp cât ele servesc la îndeplinirea unei sarcini sau 
la atingerea unui anumit scop. Astfel, în loc de a pretinde că 
o cunoaștere poate reprezenta o lume dincolo de experienţa 
noastră, orice spunea Piaget (1967), cunoașterea nu vizează să 
producă o copie a realităţii, ci ea servește mai ales la „adaptare”.

Glasersfeld punctează următoarele poziţii principiale ale 
constructivismului radical:

• Constructivismul se articulează în jurul a două „realităţi”. 
Pe de o parte, el presupune existenţa unei realităţi onto-
logice, dincolo de orice cunoaștere. Pe de altă parte, 
cunoașterea va fi considerată un instrument în domeniul 
experienţei. Există o realitate trăită a experienţei noastre, 
din care extragem tot ceea ce denumim „cunoaștere” – 
structuri conceptuale, acţiuni și operaţii; 

• Subiectul cognitiv trăiește în domeniul experienţei sale, 
care este întotdeauna și în întregime „subiectivă”; 

• Cunoașterea raţională privește întotdeauna domeniul 
experienţei și abstracţiile (conceptele, relaţiile, teoriile, 
modelele) construite în efortul de a genera o lume cât 
de cât regulată și previzibilă. Constructivismul radical 
distinge activitatea umană generatoare de cunoaștere 
știinţifică de intuiţia artiștilor;

• Din punct de vedere constructivist, cunoașterea știinţifică 
este formată din modele teoretice care s-au dovedit viabile 
în domeniul lor. Modelele știinţifice sunt instrumente; 
un instrument care poate servi într-o duzină de situaţii 
diferite valorează mai mult decât o duzină de instrumente 
diferite;
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• În ceea ce privește limbajul, constructivismul se opune 
tradiţiei care consideră comunicarea prin limbaj drept 
mijloc de „transport” al cunoștinţelor, tradiţie conform 
căreia vorbind putem transporta idei sau cogniţii (adică, 
structuri conceptuale) de la o persoană la alta. Comunicăm 
cu elevii nu pentru a le livra idei, ci pentru a „orienta” 
efortul constructiv al acestora. Educatorul trebuie să aibă 
în capul său un model ipotetic al reţelei conceptuale a 
elevului; aceasta îi va permite să facă inferenţele cele 
mai plauzibile. Capacitatea de a întrezări ce se petrece 
în gândirea elevilor se pare că a diferenţiat întotdeauna 
persoanele dotate pentru educaţie.

În cadrul constructivismului există două direcţii majore: 
constructivismul cognitiv și constructivismul social.

Constructivismul cognitiv este susţinut de teoria dezvoltării 
cognitive a lui Jean Piaget, conform căreia individul trebuie 
să-și „construiască propria cunoaștere prin experienţă”, 
aceasta permiţându-i să-și creeze scheme mentale care se pot 
modifica prin asimilare și acomodare. Rolul educatorului, în 
acest context, este de a asigura un ambient propice pentru 
activitatea exploratorie a elevului. Constructivismul cognitiv 
susţine învăţarea ca pe un demers individual: elevii vin la lecţii 
cu idei, opinii, impresii, convingeri care trebuie modificate, 
fructificate, dezvoltate sau combătute de educator. Acest gen 
de activităţi implică învăţarea prin descoperire, conversaţia 
euristică, operarea cu diferite obiecte, concepte etc.

Constructivismul cognitiv abordează pe scurt: 
• cunoașterea la dimensiunea individuală;
• învăţarea ca proces activ;
• experienţierea directă;
• căutarea de soluţii;
• observarea de erori etc.

În cadrul constructivismului social activitatea umană 
implică o componentă importantă de interacţiune cu mediul, 
în cadrul căreia se transformă și individul. Limbajul, cuvintele 
și semnele, având roluri de mediatoare în interacţiune, devin 
instrumente psihice și sociale: dezvoltarea conștiinţei devine un 
proces de însușire continuă a acestor instrumente elaborate pe 
parcursul istoriei. 

Constructivismul social abordează:
• învăţarea prin colaborare, sarcinile rezolvate în 

echipă;
• rolul educatorului în încurajarea educabilului de a 

lucra în grup;
• învăţarea și dezvoltarea individuală prin activităţi 

sociale, colaborative, interactive;
• învăţarea școlară în strânsă legătură cu cunoștinţele 

pe care elevii le au din școală sau din viaţa reală;
• experienţele din afara școlii care ar trebui puse 

mereu în legătură cu experienţele din școală etc.

ORIENTĂRI RECENTE ALE CONSTRUCTIVISMULUI PEDAGOGIC

În ultimii ani, cercetările în domeniul știinţelor educaţiei 
au centrat educaţia pe elev, pe nevoile acestuia, pe locul și 
modul în care se produce învăţarea, fie că vorbim de învăţarea 
ca acumulare de cunoștinţe, ca memorare de informaţii, ca 
achiziţionare de abilităţi, ca înţelegere de conţinuturi sau ca 
interpretare personală a cunoștinţelor.

Din perspectiva constructivismului, „învăţarea este un proces 
activ și constructiv, care are loc întotdeauna într-un context, 
deci este situativ, multidimensional și sistematic. Rezultatele 
învăţării nu pot fi prevăzute, deoarece procesele de construire 
a realităţii sunt individuale și situaţionale” (Siebert, 2001). 
Procesul are un rol recursiv: se desfășoară pe baza unor structuri 
mentale existente, care, prin implicarea lor în construirea 
cunoașterii, se reorganizează, se modifică și evoluează.

Paradigma constructivistă a învăţării concepe realizarea 
efectivă a acesteia ca pe un proces cu trei faze:

Deconstrucţia – punerea în discuţie a unor cunoștinţe, 
puncte de vedere, idei, convingeri, mentalităţi, reprezentări 
individuale sau colective referitoare la realitate și la cunoașterea 
acesteia. Cunoașterea cotidiană este presărată cu aspecte de un 
realism naiv, potrivit căruia lumea este așa cum ne pare, așa 
cum o percepem etc., dar cunoașterea realităţii, în structurile 
ei profunde, depinde de capacitatea noastră de percepţie, de 
observare, de interpretarea rezultatelor obţinute prin perceperea 
și observarea realităţii;

Construcţia – procesul de construire a unor sensuri și 
semnificaţii descoperite sau atribuite realităţii percepute. Este 
vorba de procesul prin care cei care învaţă au puncte de vedere 
proprii despre realitate, cărora le atribuie sensuri și semnificaţii 
personale, sau de grup, obţinând cunoștinţe pe care le nuanţează 
afectiv, le verifică viabilitatea și coerenţa și aderă la ele;

Reconstrucţia – schimbarea structurală produsă în cogniţiile 
individului, în modurile/modelele de interpretare a realităţii, 
în strategiile de rezolvare a problemelor, în comportamentul 
acestuia. Este vorba de o nouă construcţie care are ca efecte 
valorificarea potenţialului individual și dezvoltarea personală.

Deconstrucţia, construcţia și reconstrucţia, care prin 
anagramare creează DeCoR-ul realizării procesului învăţării, 
stau la baza concepţiei constructiviste privind educaţia și 
învăţarea (apud Dumitru, I., Al., 2007). În procesul învăţării 
astfel conceput, experienţele și amintirile noastre, cunoștinţele, 
modul și stilul de gândire, perspectiva de abordare a realităţii, 
diversitatea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor etc. sunt 
valorificate, îmbogăţite, îmbunătăţite, fapt care conduce la 
formarea unei noi concepţii despre lume și viaţă.

Participarea și implicarea celor care învaţă la construirea 
unei concepţii despre lume și viaţă este impregnată de o notă 
subiectivă, de trăire afectivă personală, fapt ce conferă învăţării 
un suport dinamico-energetic, făcând-o mai temeinică, mai 
durabilă și mai eficientă. Pe de altă parte, realizarea învăţării – 
înţeleasă ca proces de construire a cunoașterii – conferă celor 
care învaţă mai multă libertate de manifestare, autonomie, 
independenţă și un evident confort psihologic, contribuind, 
astfel, la consolidarea stimei de sine a educabililor. 

ROLUL EDUCATORULUI

Ce poate face educatorul?
 Într-o sinteză a bogatei literaturi dedicate acestei probleme se 

menţionează următoarele atribute ale educatorului „construc-
tivist”: 

– încurajează și acceptă autonomia și iniţiativa elevilor; 
– folosește o mare varietate de materiale, inclusiv date brute, 

surse primare, materiale interactive și îi încurajează pe elevi să 
le utilizeze; 

– se interesează de cunoașterea, de către elevi, a conceptelor, 
înainte de a le împărtăși cunoașterea proprie; 

– îi încurajează pe elevi să angajeze dialogul cu educatorul 
sau cu ceilalţi colegi; 

– încurajează tentativele elevului de explorare a cunoașterii 
și de a pune întrebări colegilor; 

– îi angajează pe elevi în experienţe care pun în lumină 
contradicţii cu cunoașterea iniţială, stimulând apoi discuţia; 

– le asigură elevilor timp pentru construirea relaţiilor și 
crearea metaforelor; 

– apreciază nivelul de cunoaștere prin aplicaţii și rezultatele 
la sarcini „deschise”;

– folosește informaţiile și conţinuturile online ca pe un ghid, 
nu ca pe o regulă;

– încurajează educabilii să aibă o atitudine deschisă faţă 
de știinţă și învăţare, acţionând ca un factor care facilitează 
înţelegerea și cunoașterea;

– lasă suficient timp pentru reflecţii;
– acordă oportunităţi de discuţie, un dialog constructiv, 

poate avea multe aspecte eficiente;
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– adresează întrebări deschise și relevă contradicţii pentru a 
stimula investigaţia etc. 

În esenţă, sarcina educatorului este să creeze și să menţină un 
context de „problem-solving”, în care elevii să-și construiască 
propria cunoaștere, avându-l pe educator drept ghid. 

Bentley (1998) nu consideră constructivismul drept o teorie 
pedagogică, dar susţine că acesta poate servi ca referenţial util 
pentru educaţie. Deși, din constructivism, nu pot fi derivate 
reţetare stricte pentru practica predării, există în literatura de 
specialitate multe elemente ale practicii școlare asociate cu 
constructivismul.

O idee eficientă în practica școlară conform viziunii con-
structiviste este aceea a clasei – workshop (propusă de H. 
Daniels, 2004). Astfel, clasele nu mai reprezintă locul unde 
informaţia este transmisă și receptată ca atare, ci devin 
laboratoare de lucru, de generare a cunoașterii, de schimburi de 
idei, experienţe, concepţii etc.

Pentru a conchide, putem spune că constructivismul
– se referă la învăţare, și nu la predare; 
– încurajează și acceptă autonomia și iniţiativa elevului; 
– îi consideră pe elevi persoane cu voinţă și scopuri; 
– privește învăţarea ca un proces; 
– încurajează activitatea exploratorie a elevului; 
– recunoaște rolul experienţei în învăţare; 
– sprijină curiozitatea naturală a elevului; 
– ia în consideraţie modelul mental al elevului; 
– în evaluarea învăţării ia în consideraţie atât performanţa, 

cât și înţelegerea; 
– se bazează pe principiile teoriei cognitive; 
– utilizează într-o manieră extensivă terminologia cognitivă;
– ia în consideraţie cum învaţă elevul; 
– îi încurajează pe elevi să se angajeze în conversaţii cu alţi 

elevi și cu profesorul; 
– sprijină învăţarea prin cooperare; 
– îi implică pe elevi în situaţii reale; 
– are în vedere contextul în care se produce învăţarea; 
– ia în consideraţie convingerile și atitudinile elevului; 
– le asigură elevilor sprijinul pentru a-și construi noua 

cunoaștere și înţelegere printr-o experienţă autentică etc. 
Constructivismul nu este o soluţie unică pentru toate 

problemele apărute în educaţie, având, în anumite contexte, 
unele limite și neajunsuri. Astfel, este dificil de realizat o 
abordare constructivistă a realităţii din școală fără a alătura 
acestei abordări și alte strategii, teorii referitoare la educaţie și 
învăţare etc. 
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Inteligenţa emoţională a evoluat odată cu omenirea, prin 
necesitatea de adaptare, de a colabora și de a dezvolta relaţii 
armonioase cu cei din jur. „Inteligenţa emoţională este la fel de 
veche ca timpul”, scriu S. Stein și H. Book (2003), încercând o 
scurtă istorie a conceptului de inteligenţă emoţională. 

Astfel E. Thorndike, în anii ’20, vorbește despre altceva decât 
„inteligenţa academică”, ceva intitulat de el „inteligenţa socială”, 
definind-o ca fiind capacitatea de a înţelege, a acţiona inteligent 
și a stabili relaţii interumane. Chiar și D. Weschsler, fondatorul 
testelor privind coeficientul de inteligenţă, recunoaște importanţa 
„factorilor emoţionali”, deși nu au fost incluși în testele sale. 
El a remarcat faptul că, pe lângă elementele cognitive privind 
adaptarea omului la mediu, există și o serie de elemente non-
cognitive ale inteligenţei care vizează factori afectivi, personali și 
sociali responsabili cu reușita în viaţă a indivizilor. 

În anii ’40, R.W. Leeper a avansat ideea „gândului emoţional”. 
În anul 1955, A. Ellis a început să studieze un proces prin care 
oamenii urmau să înveţe examinarea propriilor emoţii într-
un mod raţional, ceea ce a devenit cunoscut mai târziu sub 
denumirea de terapie raţional-emotivă. 

H. Gardner, în anul 1983, în teoria „inteligenţei multiple”, 
face referire la capacităţile de introspecţie prin „inteligenţa 
intrapsihică”. El a introdus conceptul de „inteligenţă inter-
personală” referindu-se la abilitatea de a-i cunoaște și a-i înţe-
lege pe ceilalţi și pe cel de „inteligenţă intrapersonală” care 
„reprezintă abilitatea de a forma cu acurateţe un model vertical 
riguros al sinelui și de a folosi acest model pentru a acţiona 
adecvat în viaţă. Formarea inteligenţei intrapersonale echivalează 
cu un ghid de comportare bazat pe o aprofundată cunoaștere 
personală” (Gardner apud Rocco, 2001, p. 139). 

În 1985, W.L. Payne, în teza sa de doctorat, definește inte-
ligenţa emoţională ca o abilitate de a relaţiona și a rezolva pro-
blemele creativ, în corelaţie cu stările de teamă, durere, dorinţă. 
În perioada anilor ’90, s-au format trei direcţii definitorii în ceea 
ce privește studiile despre inteligenţa emoţională, reprezentate de 
J. Mayer și P. Salovey, R. Bar-On, D. Goleman.

MODELUL INTELIGENŢEI EMOŢIONALE DEZVOLTAT DE 
J. MAYER ȘI P. SALOVEY

J. Mayer și P. Salovey au dezvoltat conceptul lui Gardner, 
integrând și definind termenul de „inteligenţă emoţională”.

Astfel, Salovey extinde capacităţile inteligenţei intrapsihice 
ale lui Gardner la următoarele domenii (Salovey apud Goleman, 
2001, p. 61):

1. Cunoașterea emoţiilor personale. Acest lucru se realizează 
prin recunoașterea unui sentiment atunci când el apare și mai 
sigur asupra felului în care se reacţionează în privinţa deciziilor 
personale. Pentru o înţelegere de sine și observarea adevăratelor 
sentimente, capacitatea de a monitoriza sentimentele de la un 
moment la altul este de o importanţă fundamentală. 

Acceptarea. Aceste persoane sunt cele care știu de cele mai 
multe ori ce simt, însă au tendinţa de a accepta ușor starea prin 
care trec, fără să facă nimic pentru a schimba situaţia respectivă. 
Oamenii care sunt de obicei bine dispuși nu sunt motivaţi să-și 
schimbe această dispoziţie, dar sunt oameni care acceptă și au o 
atitudine pasivă, resemnată, în ciuda disconfortului.

Mayer și Salovey pun accentul pe corelaţia pozitivă dintre 
emoţie și gândire, considerând că inteligenţa emoţională se referă 
la abilitatea de a percepe cât mai corect propriile emoţii și pe ale 
celorlalţi și a le exprima cât mai adecvat în orice situaţie de viaţă. 
De asemenea, se referă la capacitatea de a accede sau a genera 
sentimente atunci când ele facilitează gândirea și a acţiona în 
mod eficient. În același context, inteligenţa emoţională implică 
abilitatea de a cunoaște, a înţelege și a exercita control asupra 
sentimentelor proprii și asupra sentimentelor celorlalţi, astfel 
încât acest fapt să contribuie la dezvoltarea personală.

Cei doi autori, în 1997, actualizează definiţia dată inteligenţei 
emoţionale. „Astfel, într-una dintre primele noastre definiţii, 
consideram inteligenţa emoţională ca fiind «capacitatea de a 
controla propriile sentimente și sentimentele celorlalţi, capa-
citatea de a face diferenţa dintre ele, precum și folosirea 
acestor informaţii pentru ghidarea propriului mod de gândire 
și a propriilor acţiuni». Dar, în prezent, această definiţie, ca și 
altele ni se par vagi, incomplete, chiar sărăcăcioase, în sensul 
că ele se referă doar la emoţia observabilă și la modalităţile de 
a o regla, omiţându-se sentimentele. Sentimentele, ca forme 
superioare, complexe, relativ stabile ale afectivităţii și cu un 
grad înalt de conștientizare, favorizează interacţiunile optime 
ale emoţionalităţii cu raţionalitatea. De asemenea, inteligenţa 
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emoţională înseamnă și abilitatea de a înţelege emoţiile, presu-
punând cunoașterea emoţiilor și reglarea lor astfel încât ele să 
poată contribui la dezvoltarea intelectuală și emoţională” (apud 
Rocco, 2001, p. 143).

MODELUL R. BAR-ON AL INTELIGENŢEI EMOŢIONALE 

R. Bar-On, în 1992, a organizat inteligenţa emoţională, 
împărţind-o în cinci domenii și 15 subsecţiuni aferente acestor 
domenii (Bar-On, apud S. Stein, H. Book, 2003, p. 22).

1. Domeniul intrapersonal cu referire la capacitatea de 
autocunoaștere și autocontrolare, care cuprinde:

– conștientizarea propriilor emoţii, care este capacitatea de 
a recunoaște propriile sentimente și impactul pe care compor-
tamentul individual îl are asupra altor persoane.

– caracterul asertiv – disponibilitatea de a exprima în mod clar 
gândurile, credinţele și sentimentele, apărând ceea ce este bine 
într-o manieră constructivă.

– independenţa este abilitatea de autodirecţionare și auto-
control al propriilor gânduri și acţiuni, „capacitatea de a fi liber 
de dependenţele emoţionale” (Rocco, 2001, p. 140).

– respectul de sine este capacitatea individului de a cunoaște, 
a respecta și a accepta propriile puncte forte și pe cele vulnerabile 
și de a se simţi bine în ciuda punctelor slabe.

– autorealizarea este capacitatea de recunoaștere a potenţialului 
personal prin căutarea unor scopuri, ţeluri cu o anumită 
semnificaţie și satisfacţia în urma realizărilor din plan profesional 
și din viaţă.

2. Domeniul interpersonal se referă la capacitatea de a 
interacţiona și a stabili relaţii comunicaţionale cu celelalte per-
soane prin următoarele subdomenii:

– empatia este aptitudinea de a înţelege și a aprecia gândurile 
și sentimentele celorlalţi, modul în care celălalt interpretează 
lumea.

– responsabilitatea socială este capacitatea de a fi membru 
activ al grupului social din care face parte și de a demonstra 
propria cooperativitate în interiorul acestuia.

– relaţiile interpersonale sunt abilitatea de a stabili și a menţine 
relaţii care sunt benefice pentru toate părţile și se caracterizează 
prin oferire și primire de afecţiune, de un sentiment de apropiere 
emoţională.

3. Domeniul adaptabilităţii se referă la capacitatea de a putea 
rezolva problemele, pe măsură ce ele apar, cu simţul realităţii și o 
anume flexibilitate.

– testarea realităţii este capacitatea de a vedea, a stabili, a 
aprecia lucrurile și experienţele așa cum sunt ele, nu cum am 
dori să fie sau ne-am teme să fie.

– flexibilitatea este abilitatea de ajustare și adaptare a 
gândurilor, emoţiilor, sentimentelor, acţiunilor pe măsură ce 
situaţia și condiţiile se schimbă.

– soluţionarea problemelor este capacitatea persoanelor de a 
deveni conștiente de probleme și de a le defini, urmând apoi 
implementarea de soluţii efective și adecvate.

4. Domeniul administrării stresului se referă la capacitatea de 
a tolera stresul și de a ţine sub control impulsurile.

– toleranţa la stres este capacitatea de a rămâne calm și 
concentrat pentru a face faţă, în mod constructiv și pozitiv, 
evenimentelor și situaţiilor potrivnice, stresante și conflictuale, 
fără a fi afectaţi.

– controlul impulsurilor este abilitatea de a rezista sau a amâna 
reacţia de impulsivitate care determină oamenii să acţioneze 
inadecvat situaţiei respective.

5. Domeniul stării generale cu cele două subdomenii:
– optimismul este abilitatea de a menţine o atitudine pozitivă 

și realistă chiar în faţa unor momente grele ale vieţii.
– fericirea este capacitatea unei persoane de a fi satisfăcută de 

viaţă, de a fi plină de entuziasm în ceea ce întreprinde, de a se 
simţi bine singură sau împreună cu alţii.

În urma acestor cinci factori privind inteligenţa emoţională, 
s-au obţinut teste specifice al căror rezultat reprezintă coeficientul 
de emoţionalitate, QE. Cercetările au arătat că persoana cu 

un QE ridicat are performanţe în activităţile profesionale și 
personale și, de asemenea, se poate prevedea, în urma stabilirii 
coeficientului de emoţionalitate, succesul în viaţă.

MODELUL INTELIGENŢEI EMOŢIONALE PROPUS DE 
D. GOLEMAN

A treia mare direcţie în studierea și dezvoltarea inteligenţei 
emoţionale este reprezentată de D. Goleman (1995), în care 
sunt menţionate cinci categorii de aptitudini-cheie în inteligenţa 
emoţională. 

1. Cunoașterea emoţiilor sau conștiinţa propriilor emoţii 
înseamnă a recunoaște și a conceptualiza adecvat sentimentele 
când apar și a nu face abstracţie de ele dacă nu ne convin. Este 
bine să știm, să simţim o anumită emoţie de care să ţinem cont 
în deciziile noastre, chiar dacă nu o putem defini cu precizie. De 
asemenea, cunoașterea emoţiilor presupune înţelegerea cauzelor 
care determină propriile emoţii și distingerea între sentimente și 
acţiuni.

2. Gestionarea emoţiilor este legată de capacitatea de stăpânire 
a impulsurilor și exprimarea acestora în mod natural, de a aborda 
emoţiile neplăcute, atunci când o persoană acceptă că le simte. 
Această capacitate, în mare parte, este legată de toleranţa faţă de 
propriile frustrări și anxietăţi, de un autocontrol al stresului și de 
dezvoltarea unei modalităţi de învăţare a gândirii și sentimentelor 
pozitive faţă de sine.

3. Automotivarea presupune utilizarea, în mod adecvat, a 
emoţiilor și sentimentelor proprii, precum și asumarea respon-
sabilităţii acţiunilor personale și a rezultatelor acestora. Emoţiile 
ne motivează, dar, dacă devin prea puternice, ne copleșesc, și 
ceea ce am hotărât să realizăm nu se va finaliza. Acest aspect 
presupune dezvoltarea unor modalităţi de autoeducare, ceea ce 
înseamnă o temperare a impulsurilor și o amânare a nevoilor 
emoţionale. Motivaţia personală se referă și la capacitatea unei 
persoane de a demonstra perseverenţă în rezolvarea unei sarcini și 
de a manifesta flexibilitate, deschidere faţă de nou și creativitate.

4. Empatia sau recunoașterea emoţiilor înseamnă că o 
persoană poate simţi ceva în același timp cu alta prin abordarea 
lucrurilor din perspectiva acesteia, de a manifesta sensibilitate și 
înţelegere faţă de problemele celorlalţi. Cu toate că unii oameni 
au capacitatea de a empatiza mai mare, par să se fi născut cu ea, 
empatia este o capacitate care se poate educa și cultiva.

5. Aptitudinile sociale se referă la relaţiile interpersonale 
manifestate prin comportamente prosociale și la capacitatea de 
a stabili relaţii pozitive cu ceilalţi și de a rezolva prin negocieri 
conflictele. În relaţiile directe de comunicare interpersonală, 
indiferent de forma lor, inteligenţa emoţională dă abilitatea de a 
face faţă cu bine asaltului emoţional, de a acţiona cu integritate 
în mod echilibrat.

O a șasea categorie a inteligenţei emoţionale este adăugată de 
F. Wilks:

6. Transformarea emoţiilor cu referire la două aspecte privind 
cunoașterea de sine, care include înţelegerea modului propriu de 
funcţionare emoţională și sesizarea schemelor comportamentale 
învăţate în familie, prin tiparele emoţionale pozitive sau 
negative transmise următoarei generaţii. „...Fragilitatea noastră 
emoţională poate fi integrată într-o personalitate mai puternică 
și mai profundă; secretul este să le permitem sentimentelor să 
ne transforme... Transformarea depresiei în revoltă utilă, a 
singurătăţii în relaţii cu alte fiinţe vii schimbă în mod dramatic 
calitatea vieţii. Efectele se pot simţi pe termen lung, pe măsură 
ce ne dăm seama că totul în viaţă se poate transforma dacă găsim 
cheia potrivită” (Wilks, 2003, pp. 24-25).
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ASPECTE ALE INTEGRĂRII INTELIGENŢEI EMOŢIONALE 
ÎN CURRICULUMUL EDUCAŢIONAL

Simţim mai mult decât credem și putem să ne stăpânim 
sentimentele și comportamentele oricând dorim datorită inte-
ligenţei noastre emoţionale. Inteligenţa emoţională este alcătuită 
din trăsături care se pun în valoare în funcţie de situaţie, astfel că 
structura sa globală se poate îmbunătăţi în timp prin experienţă 
și pregătire în acest sens. 

„Eu sunt preocupat de cheia acestor «alte caracteristici», 

respectiv de inteligenţa emoţională: capacitatea de a fi în stare 
să se motiveze și să persevereze în faţa frustrărilor; de a-și stăpâni 
impulsurile și de a amâna satisfacţiile; de a-și regla stările de 
spirit și de a împiedica necazurile să-i întunece gândirea; de a fi 
stăruitor și de a spera” (Goleman, 2001, p. 50).

Goleman afirmă că inteligenţa emoţională poate fi predată și 
învăţată, și că este de două ori mai importantă decât inteligenţa 
intelectuală. Desigur, există reticenţe faţă de afirmaţia sa din 
partea celor care văd lucrurile dintr-un punct de vedere mai 
academic. Majoritatea părinţilor sunt interesaţi de acumularea 
de cunoștinţe academice și pentru o formă de educaţie deja 
existentă, recunoscută și testată, neglijând nevoia pentru o 
pregătire de viaţă mai vastă. Dar ceea ce trebuie subliniat este 
că, în fapt, competenţele inteligenţei emoţionale sunt cerute din 
ce în ce mai mult pe piaţa muncii, studiile arătând că acestea îi 
ajută pe copii și din punct de vedere academic, și din punct de 
vedere social. 

P. Sherlock a cercetat posibilitatea integrării inteligenţei 
emoţionale într-un plan de învăţământ care ar putea fi valabil 
în orice sistem de învăţământ. De-a lungul examinării mai 
multor modele de educaţie pe plan internaţional, s-a stabilit 
că valori ca receptivitatea faţă de nou, acceptarea, respectul și 
toleranţa pot fi mai degrabă obţinute în cadrul unui plan de 
învăţământ care promovează dezvoltarea inteligenţei emoţionale. 
Competenţele individuale de conștiinţă de sine, autocunoaștere 
și autoorganizare duc la dezvoltarea competenţelor sociale de 
lucru în echipă, de comunicare și rezolvare a conflictelor. Aceste 
abilităţi ale inteligenţei emoţionale sunt cele care încurajează 
colaborarea dintre gânduri și emoţii, dintre cognitiv și afectiv.

Două dintre componentele inteligenţei emoţionale care merită 
să fie abordate în acest context educaţional sunt competenţa 
socială și empatia, care duc la o conștientizare a sentimentelor 
celorlalţi, a nevoilor și intereselor lor. Analiza studiilor în educaţie 
s-a realizat cu scopul determinării dacă valorile identificate 
conduc la concluzia că un plan de învăţământ trebuie să se 
focalizeze și pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale. 

Un model de educaţie prin inteligenţă emoţională, care poate 
fi extrapolat în orice cultură educaţională, cuprinde trei domenii. 
Primul este cunoașterea sinelui (a învăţa să fii), care începe cu 
conștiinţa de sine și cunoașterea de sine și ajunge la dezvoltarea 
autocontrolului și motivaţiei. Al doilea domeniu este cunoașterea 
celorlalţi (a învăţa să convieţuiești), care începe cu dezvoltarea 
capacităţilor empatice, de ascultare activă și de apreciere faţă 
de noutate și diversitate. Premisa este că educabilii întâi învaţă 
să-și controleze propriile emoţii și să-și asume responsabilitatea 

pentru acţiunile lor, apoi își dezvoltă capacitatea de a înţelege 
emoţiile celorlalţi. Al treilea domeniu este cel care include toate 
cunoștinţele unei materii (a învăţa să știi, a învăţa să faci).

În acest model, cele trei laturi ale triunghiului reprezintă:
Sinele: dezvoltarea conștiinţei de sine, a autocunoașterii, a 

conducerii spre autoorganizare
Ceilalţi: folosirea deprinderilor personale pentru a dezvolta 

competenţe ca ascultarea, empatia, solidaritatea în echipă, 
rezolvarea conflictelor pentru a-i putea înţelege pe alţii

Tehnicul: totalitatea cunoștinţelor teoretice.

Inteligenţa emoţională începe cu conștiinţa de sine și 
autocunoașterea, progresând spre capacitatea educabilului de a 
învăţa să-și stăpânească propriile emoţii. Apoi aceștia învaţă să 
devină sensibili la emoţiile altora, încercând să-și îmbunătăţească 
aptitudinile de comunicare, dezvoltând empatia și folosind 
aptitudini de ascultare activă. O sarcină provocatoare pentru 
orice școală este să susţină și să încurajeze tinerii în căutarea 
propriei identităţi, propriei cunoașteri și, mai apoi, a propriilor 
împliniri.

Punerea accentului pe dezvoltarea sinelui este punctul forte 
al inteligenţei emoţionale, și ar trebui să fie o valoare-cheie în 
educaţie. În acest context, în literatura de specialitate pot fi 
găsite referinţe la cât de important este ca tinerii să dezvolte 
cunoașterea de sine, înţelegerea sentimentelor celorlalţi și 
simţul responsabilităţii propriilor acţiuni. Ei se vor obișnui să-și 
examineze propriul mod de învăţare și de analizare a punctelor 
forte și vulnerabilităţilor proprii, într-o manieră înţeleaptă și 
constructivă.

Controlul emoţiilor este pasul următor conștiinţei de sine 
și, în general, o precondiţie înaintea înţelegerii celorlalţi. O 
persoană, pentru a reflecta, trebuie să fi trecut printr-un proces 
de cunoaștere a sinelui și înţelegerea sinelui, folosind empatia 
pentru a-i înţelege pe alţii, și, în cele din urmă, alegând acţiuni 
responsabile. Este o călătorie spre sine însuși, către descoperirea 
sinelui și dinspre sine către descoperirea celorlalţi. 

Studiile din acest domeniu susţin că este important ca dimen-
siunea inteligenţei emoţionale să nu fie ignorată în favoa rea 
dimensiunii intelectuale în experienţa unui elev. Procesul de a 
te înţelege pe tine însuţi, de a-i înţelege pe ceilalţi și legătura 
cu materiile bazate pe teorie și cunoștinţe poate fi integral. 
Domeniile de studii vor progresa de la reflecţie, empatie și 
ascultare activă la dezvoltarea competenţelor sociale, incluzând 
crearea unor echipe, iar la sfârșit relaţionarea pozitivă a indivizilor 
și rezolvarea conflictelor. 

Câteva dintre cursurile propuse iniţial în SUA („Știinţa despre 
sine”, „Dezvoltarea socială”, „Aptitudini în viaţă”, „Învăţarea 
socială și emoţională”) au avut un prim scop de a preda 
„dezvoltarea personală”, dar au fost create și ca o modalitatea 
de a interveni în rezolvarea unor probleme din cadrul școlii. 
Îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale era adresată iniţial copiilor 
cu probleme, dar Goleman a identificat competenţe sociale și 
personale în cadrul acesteia, care urmau să fie predate tuturor 
copiilor. În loc să se folosească emoţii sau sentimente pentru a 
preda o materie, emoţia însăși devine o materie. El observă mai 
departe că competenţele inteligenţei emoţionale vor avea nevoie 

autoorganizare ascultare activă, empatie
solidaritate în echipă

rezolvarea conflictelor
autocunoaștere

aptitudini tehnice
(cunoștinţe teoretice)

conștiinţă de sine

Fig. nr. 1 Modelul inteligenţei emoţionale privind educaţia (apud Sherlock, 2002)



EDUCAŢIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ

38

de practică și suport, sugerând, în acest sens, concentrarea asupra 
experienţei și asupra materialului emoţional al vieţii unui copil. 

APLICAŢII PRACTICE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU 
DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE

Specialiștii în domeniu sugerează câteva strategii pentru 
dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă emoţională, care pot fi 
aplicate în cadrul unei lecţii indiferent de conţinutul ei:

1. „Perioade de reflecţie de un minut” care ar putea însemna, 
pur și simplu, oprirea timp de un minut a elevilor pentru a 
reflecta în timpul unei lecţii.

2. „Conexiuni personale” dau posibilitatea elevilor să facă 
legătura dintre lecţie și viaţa lor.

3. „Momentul alegerii” care poate însemna să-i fie acordată 
elevului responsabilitatea luării deciziei în ceea ce privește 
conţinutul lecţiei.

4. „Momentele de exprimare a opiniei” în care elevii pot să-și 
împărtășească părerile cu ceilalţi colegi.

„De prea multe ori, profesorii prezintă informaţiile elevilor 
într-un mod neutru din punct de vedere emoţional. Totuși 
se știe că oamenii sunt posesorii unui «creier emoţional» 
constând în mai multe structuri subcorticale. Pentru a hrăni 
acest creier emoţional, educatorii trebuie să predea cu ajutorul 
sentimentelor... educatorii sunt responsabili pentru crearea 
unor momente în predare în care elevii râd, simt mânie, își 
exprimă opiniile, sunt interesaţi de un subiect sau simt o mare 
varietate de emoţii” (Armstrong apud Sherlock, 2002, p. 153).

O metodă de dezvoltarea a inteligenţei emoţionale în context 
educaţional, prin care se încurajează aprecierea unicităţii și a 
conștiinţei de sine, a legăturii ideilor și emoţiilor, este fereastra 
lui Johari (Johari Window). Acest mod care reflectă niveluri 
de conștientizare și descoperire devine folositor în scopul 
înţelegerii inteligenţei emoţionale așa cum ar putea fi aplicată 
în timpul orelor în clasă. 

Primul cadran al ferestrei lui Johari „eul deschis” sau partea 
vizibilă cuprinde lucruri care sunt cunoscute atât de sine, cât și 
de ceilalţi. Este caracterizată de un schimb liber de informaţii 
între o persoană și ceilalţi, comportamentul și gândurile devin 
accesibile celor din jur. Atunci când într-o clasă există un 
mediu de încredere, elevii vor accepta să-și expună atitudinile, 
sentimentele și motivaţiile. Ideile vor trece graniţa când 
porţiunea „eul deschis” se va extinde, altfel ele ar putea rămâne 
ascunse și neexplorate. Este important să recunoaștem că, în 
fapt, comunicarea deschisă cere antrenare și ghidare pentru a 
preveni neînţelegerile.

Al doilea cadran, zona oarbă sau „eul nevăzut” este zona 
care conţine aspecte referitoare la o persoană pe care ceilalţi 
le pot vedea și de care persoana respectivă nu este conștientă. 
Acestea pot fi obișnuinţe, maniere, modalităţi de a reacţiona 
faţă de ceilalţi. Într-o sală de clasă, un elev ar putea reacţiona 
la aspecte ale personalităţii sale, de care nu este conștient, și 
comportamentul său poate părea ciudat. Inteligenţa emoţională 
duce la empatie, ascultare activă, înţelegerea celorlalţi și 
exploatează „eul nevăzut” pentru a încuraja conștientizarea 
sinelui de către elevi și descoperirea de către aceștia a reacţiilor 
proprii și pe cele ale altora.

Cea de a treia zonă, numită „eul necunoscut”, cuprinde 
lucruri pe care nici persoana, nici ceilalţi nu le cunosc, este 
partea nevăzută a aisbergului, ceea ce e dincolo de conștiinţă, 
ceea ce este îngropat în inconștient. Aceasta este o zonă greu de 
explorat în școală, dar un profesor cu inteligenţă emoţională 
ar putea vedea potenţialul ascuns și nedescoperit al unui elev.

A patra zonă, numită faţa ascunsă sau „eul ascuns”, conţine 
informaţiile pe care o persoană le ţine secrete, pe care alege să 
nu le împărtășească celorlalţi. Cu toate acestea, dacă se păstrează 
aceste lucruri secrete, persoana nu va putea afla niciodată cum 
vor reacţiona ceilalţi dacă opiniile sale sunt sau nu întemeiate. 
În cadrul unei clase, limitele personale ale unui elev și gradul 
în care își expune eul pot depinde de multe aspecte precum 
cele culturale, morale, credinţe, obiceiuri. De asemenea, este 

important respectul pentru nevoia acestuia de a-și proteja „eul 
ascuns”.

Acest schimb reciproc de informaţii a fost conceptualizat 
de J. Luft și H. Ingham în cadrul activităţii privind procesele 
de grup. Ei considerau că toate cele patru cadrane ale eului 
din „fereastra lui Johari” sunt interdependente, și atunci când 
„eul deschis” se mărește, „eul ascuns” este redus. În școală, pe 
măsură ce elevii sunt încurajaţi să fie deschiși și să dezvăluie 
ce au ascuns până atunci, alţi elevi pot ajunge să-și cunoască 
propriile zone „nevăzute”. Desigur, va fi nevoie de sensibilitate, 
sinceritate, coduri morale și de purtare pentru a preveni rănirea 
sentimentelor. Comunicând deschis, elevul poate câștiga mai 
multă conștiinţă de sine, rezultată în urma feedback-ului, în 
zone care îi erau ascunse. El s-ar putea să nu-și fi dat seama cum 
este perceput de colegi.

Autorii studiilor în acest sens susţin importanţa includerii 
inteligenţei emoţionale în curriculumul educaţional, și prin 
aceasta elevul să-și dezvolte conștiinţa și înţelegerea de sine pe 
măsură ce înaintează spre o mai mare înţelegere a celorlalţi. 
Faptul că școala este mai puţin responsabilă pentru dimensiunea 
afectivă a dezvoltării elevilor este argumentul major pentru 
includerea inteligenţei emoţionale în curriculum. Mulţi afirmă 
că rolul școlii este subordonat în mod exclusiv domeniului 
cognitiv și că dezvoltarea vieţii emoţionale a elevului nu este 
responsabilitatea educaţiei. Modelul inteligenţei emoţionale 
propune ca elevul să ajungă mai întâi să se cunoască pe sine, 
înainte de a-i putea înţelege pe ceilalţi. Dezvoltarea empatiei ar 
putea cere utilizarea în clasă a activităţilor care permit elevului 
să adopte perspectiva altora. Prin ochii unui coleg, elevul se 
poate vedea pe el însuși din altă perspectivă. Unui elev i se 
poate cere să se gândească la atitudinile, comportamentul 
și percepţia în alte contexte, sau elevii pot învăţa mai multe 
despre ei, observând felul în care interacţionează cu alţii
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Subrealizarea reprezintă o problemă importantă pentru 
actorii actului educaţional, deoarece în această situaţie se 
găsesc foarte mulţi elevi. În urma cercetărilor efectuate, Sylvia 
B. Rimm (1995, p. 4) conchide că elevii aflaţi în situaţie de 
subrealizare se găsesc în fiecare clasă. Aceștia risipesc resursele 
educaţionale, pun la maximă încercare răbdarea celor mai buni 
profesori, sunt foarte buni manipulatori ai propriilor familii 
și își autodistrug încrederea în sine, cât și autocontrolul. Din 
toate aceste date reiese diversitatea definiţiilor subrealizării. 
Ideea de bază constă în diferenţa dintre inteligenţă sau testele 
aptitudinale și realizarea academică sau performanţă. Prin 
urmare, putem concluziona că subrealizarea este decalajul 
manifestat dintre abilitate și realizare. Definirea acestui 
fenomen de subrealizare ca fiind o discrepanţă între aptitudine 
și realizare nu elimină însă natura arbitrară. 

Caracteristicile elevilor cu potenţial aptitudinal înalt sunt 
considerate ca parte a procesului de identificare. Înţelegerea și 
identificarea trăsăturilor acestui profil psiho-comportamental 
de către profesori și părinţi poate avea ca rezultat o dezvoltare 
maximă a potenţialului deţinut de acești elevi. Indiferent care 
actor educaţional se va implica și va acţiona în sensul limitării 
subrealizării va reuși inversarea acestui fenomen. Totuși, pentru 
a produce această inversare, nu este suficientă doar cunoașterea 
strategiilor. Pentru a se ajunge la schimbarea dorită, este 
imperios necesar a se acţiona și a utiliza aceste strategii. 

Trebuie reţinut faptul că procesul de subrealizare la 
adolescenţii cu abilităţi înalte nu se desfășoară într-o singură zi. 
Ponderea cea mai mare în declanșarea acestui fenomen o deţin 
factorii individuali, școala și familia. Toate aceste aspecte legate 
de mediul socio-educaţional contribuie gradat la dezvoltarea 
subrealizării. Slaba capacitate adaptativă, imposibilitatea/
nedorinţa de a-și face cunoscut nivelul potenţial aptitudinal, 
timiditatea, hiperexcitabilitatea sunt doar câteva cauze ale 
fenomenului de subrealizare școlară, iar rolul educatorilor în 
acest caz este acela de identificare și diminuare, pe cât posibil, a 
cauzelor care au condus la apariţia acestui fenomen.

TRĂSĂTURI PSIHO-COMPORTAMENTALE ALE ELEVILOR AISS

În 2001, cercetătorii Betsy D. McCoach și D. Siegle (2003, 
pp. 144-154) au conceput un inventar cu trăsăturile psiho-
comportamentale ale adolescenţilor cu potenţial aptitudinal înalt, 
o listă care a avut la bază teoria celor cinci factori (The Big Five): 
percepţia de sine asupra realizării, atitudinea faţă de profesori, 
atitudinea faţă de școală, evaluarea scopului și motivaţia. Au fost 
urmărite aspecte care pot fi identificate atât la elevii înalt abilitaţi 

care au performanţe școlare, cât și la elevii cu subrealizare școlară. 
Aplicarea acestui instrument a demonstrat că există diferenţe 
semnificative între tipurile de comportament manifestate de elevii 
cu performanţă manifestată și cei cu subrealizare școlară. Astfel, 
în cazul adolescenţilor aflaţi în situaţie de subrealizare școlară pot 
fi identificate acele caracteristici specifice comportamentului de 
retragere sau izolare, dintre care amintim lipsa comunicării, crearea 
unei lumi interioare fanteziste, plăcerea de a lucra individual, 
preluarea unor mici sarcini date clasei/grupului, încercări de 
justificare a comportamentului etc. Uneori, în cazul anumitor 
elevi cu abilităţi înalte aflaţi în situaţie de subrealizare școlară se 
poate observa și prezenţa unui comportament agresiv, manifestat 
prin refuzul sau încăpăţânarea de a se supune cerinţelor. Deoarece 
aceștia au nevoie permanentă de atenţia celor din jur, distrag 
atenţia celorlalţi elevi de la sarcinile impuse de profesor, manifestă 
o respingere continuă a efectuării temelor pentru acasă sau a 
sarcinilor care trebuie rezolvate în clasă, le lipsește autodirecţionarea 
în cadrul procesului de luare a deciziilor, își îndepărtează conștient 
prietenii pentru a se autoizola, dar, în același timp, îi învinovăţesc 
pe aceștia de eșecul unei anumite situaţii. 

De asemenea, pe lângă instrumentele standard de măsurare, 
subrealizarea poate fi identificată și cu ajutorul observaţiei. 
După opiniile cercetătorilor (Joanne R. Whitmore, 1980; D. 
Colangelo, 1981, Barbara Kerr, 1985, Christensen și Maxey, 
1993), un cadru didactic cu experienţă poate identifica ușor 
un astfel de elev, deoarece se poate observa nivelul abilităţilor 
mentale excepţionale ale elevului și, în același timp, o inabilitate 
în a performa la un nivel satisfăcător în sarcinile ușoare. 
Prin observarea acestui decalaj dintre abilitatea academică și 
performanţă, un educator poate structura ușor unele concluzii. 
Comparativ cu adolescenţii realizaţi academic, cei subrealizaţi 
par a fi imaturi social, au mult mai multe probleme emoţionale, 
își dezvoltă comportamente antisociale și au un nivel foarte 
scăzut al imaginii de sine. Joanne R. Whitmore (1980) a 
construit o listă cu caracteristicile comportamentale ale acestui 
tip de individ, dintre care amintim: efectuarea incompletă a 
temelor, rezultate slabe la teste, stimă de sine scăzută, decalaj 
mare între nivelul calitativ al temelor orale și al celor scrise, fobie 
pentru realizarea de teste. În urma revizuirii studiilor privitoare 
la caracteristicile subrealizaţilor cu potenţial înalt, Eva I. Diaz 
(1998, pp. 105-122) a conceput o listă cu 24 de itemi referitori 
la comportamentul școlar și alţi 22 de itemi privind trăsăturile 
de personalitate. Dintre trăsăturile referitoare la comportamentul 
școlar se pot menţiona: atitudinea negativă faţă de școală, 
preferinţa de a avea prieteni care manifestă o atitudine negativă 
faţă de școală, fobie pentru teste, teme incomplete, fluenţă 
verbală, dar rezultate scrise scăzute, neafirmarea abilităţilor 
academice, slabe abilităţi de studiu/învăţare etc. Astfel, 

CATEGORII DE ADOLESCENŢI CU APTITUDINI ÎNALTE SUPUȘI RISCULUI DE 
SUBREALIZARE ȘCOLARĂ

Gianina-Ana Masari, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
Facultatea de Psihologie și Știinţele Educaţiei

ABSTRACT

Looking into literature on excellence education, it can be pointed out some special categoria of gifted adolescents who demonstrate a lean over to 
underachievement. High ability adolescents are everywhere, into all communities, they derive from all cultural, social and economical background. 
Underachievement of gifted adolescents is one of the most deprived problem that parents or/and teacher can meet. Sometimes, abilities of underachievers 
can be seen, especially in those „shinning” moments, they outshine their collegues through the complexity of answers. The problem is that this revealing 
moment of their abilities is dissapearing fast, being replaced by apathy and indiference behaviour. This behavior can be seen by parents, teachers, and 
collegues, but for them, for gifted underachievers is more deprived that we can imagine. Their failures can be impressive. Analyzing field’s literature, 
some types of gifted adolescents can be distinguished on three criteria: family influence, culture and creativity. So, for each of these we’ll show posible 
categoria of gifted underachivers adolescents, and also their behavioral characteristics.
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trăsăturile caracteristice personalităţii elevului înalt abilitat, dar 
cu subrealizare școlară, sunt: insuficientă încredere în sine, 
dorinţa de a deţine controlul, percepţie slabă asupra propriilor 
aptitudini, dificultăţi de relaţionare cu covârstnicii, convingerea 
că este displăcut de colegii săi, insuficientă autodirecţionare etc. 

TIPURI DE SUBREALIZAŢI CU POTENŢIAL APTITUDINAL ÎNALT 

Pentru a afla răspunsul la întrebarea „cine sunt supradotaţii 
aflaţi în situaţie de subrealizare?”, ne-am propus, în cadrul acestei 
lucrări, să construim mai întâi un profil al elevului român aflat în 
situaţie de subrealizare școlară. În demersul nostru investigativ, 
am pornit de la analiza rezultatelor cercetărilor efectuate de 
diverși specialiști ai domeniului. Astfel, în realizarea unui 
portret-robot al elevului supradotat în situaţie de subrealizare 
(numit în continuare AISS), G.C. Gowan (1955, pp. 259-
278) arăta că pe acest tip de elev „îl găsești la ţară sau în zone 
cu populaţie mai puţin densă, el fiind izolat de resursele de 
învăţare și stimulare intelectuală; un tip simplu, fără abilităţi de 
învăţare sau de relaţionare socială; lipsit de un mediu cultural și 
educaţional adecvat lui”. 

R.W. Roth (1970) distingea trei tipuri de subrealizaţi cu 
potenţial aptitudinal înalt (AI). Primul tip este reprezentat 

de subrealizatul „nevrotic”, preocupat de relaţiile sale cu 
părinţii și suferind de anxietate substanţială, simţindu-se 
vinovat de aceasta. Cel de al doilea tip se referă la sindromul 
de nerealizare, individul în cauză preferă să nu depună niciun 
efort și, astfel, se găsește într-o situaţie de eșec. Cel de al treilea 
tip este caracterizat de reacţiile adolescentine. Individul 
care prezintă o astfel de caracteristică se află în căutarea unei 
independenţe extreme și va încerca permanent să realizeze 
lucrurile într-un mod opus indicaţiilor părinţilor. În câteva 
dintre cele mai recente analize, Joanne R. Whitmore (1980) 
distingea trei categorii de adolescenţi subrealizaţi:

 a) agresivii (A) care se manifestă rebel, ostil, diversionist, 
sunt comunicativi și deseori fac pe clovnii în clasă;

 b) în cealaltă extremă se găsesc subrealizaţii însinguraţi/
izolaţi (R), care sunt dezinteresaţi, plictisiţi și nu depun niciun 
efort sau nu participă la niciun fel de activitate;

c) cel de al treilea tip este o combinaţie între cel agresiv și cel 
autoizolat (AR), având caracteristici de imprevizibil, extravagant, 
ciudat. Modul lor de lucru este, de obicei, inconsistent, 
câteodată eficient, iar alteori de nivel slab. Deseori sunt priviţi 
ca fiind imaturi sau leneși, ei pot avea mulţi prieteni, dar pot fi 
atât agresivi, cât și retrași.

Dacă ar trebui să elaborăm o schemă a acestei clasificări, 
aceasta ar putea arăta astfel:

Mai simplu ar fi să reprezentăm grafic situaţia de mai sus sub forma unei axe (fig. 2). 

 

Observaţie: Cu cât un individ se află mai mult într-un anume punct de pe axă, cu atât el are 
trăsături specifice direcţiei în care se îndreaptă. 

1. agresivul 
(A)

   2. subrealizatul 
însingurat/izolat (R)

Fig. nr. 1 Clasificarea tipurilor de adolescenţi subrealizaţi școlar

Fig. nr. 2 Axa AISS (axa trăsăturilor specifice adolescenţilor AISS)

 1. agresiv AISS                      combinaţie 1+2                     2. retras  AISS

3. combinaţie
între cel agresiv
și cel autoizolat 

(AR)
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CATEGORII DE ELEVI SUPUȘI RISCULUI DE SUBREALIZARE 

Literatura psihopedagogică din domeniul excelenţei semna-
lează existenţa unor categorii speciale de elevi cu aptitudini 
supramedii care prezintă o predispoziţie pentru subrealizare 
școlară. Adolescenţi cu abilităţi înalte se găsesc în toate 
comunităţile, ei provin din toate mediile culturale, sociale și 
economice. După Suzanne E. Richert (1991, apud W. Peters, 
H. Grager-Loidl, P. Supplee) cel puţin 50% dintre elevii 
identificaţi cu un coeficient ridicat de inteligenţă au fost 
desemnaţi ca subdezvoltaţi academic. Subrealizarea școlară a 
elevilor cu abilităţi înalte este una dintre cele mai frustrante 
probleme cu care se poate întâlni părintele și/sau profesorul. 
Posibilităţile/capacităţile elevilor se pot, uneori, întrevedea, 
datorită momentelor de „sclipire”, aceștia îi eclipsează pe colegii 
lor prin complexitatea răspunsurilor date. Problema apărută 
în cazul de faţă este că imediat acest moment de dezvăluire a 
abilităţilor dispare, fiind înlocuit de apatie sau de o atitudine de 
indiferenţă, ca și cum nu ar fi deloc interesaţi. Pentru elevii cu 
subrealizare școlară, această atitudine poate fi doar una dintre 
faţetele pe care noi, cadrele didactice sau părinţii, o vedem, în 
schimb, pentru acești elevi este mult mai frustrant decât ne 
putem închipui. Insuccesele școlare ale acestor copii pot fi 
impresionante. În 1966, într-un studiu realizat de J.B. Ralph, 
M.L. Goldberg și A.H. Passow, s-a demonstrat că 54% dintre 
băieţi și 33% dintre fetele cu abilităţi supramedii se află în 
situaţie de subrealizare școlară (atât în gimnaziu, cât și în liceu), 
astfel încât nu pot accede în învăţământul superior.

Analizând literatura de specialitate, am putea cataloga 
următoarele tipuri de adolescenţi AISS după trei criterii: 
mediul familial, mediul cultural și nivelul de creativitate. Astfel, 
pentru fiecare criteriu, vom prezenta, în continuare, posibilele 
categorii speciale de adolescenţi AISS.

a) mediul familial
• copii care trăiesc într-un mediu familial ostil. Unul 

dintre părinţi este violent, agresiv, iar mamele, în 
special, joacă rolul de victimă;

• copii respinși. Atitudinea de respingere a părinţilor 
poate fi conștientă sau involuntară. Din nefericire, 
părinţii își pot respinge copiii din diverse motive: 
caracteristici de personalitate care nu sunt compa-
tibile cu cele ale părinţilor, handicap fizic, sex diferit 
etc. Astfel, acești adolescenţi se găsesc în situaţia de 
a nu-și dezvolta abilităţile sociale și de a-și forma 
o încredere în sine scăzută. Toţi acești factori pot 
conduce la adoptarea unui comportament agresiv, 
ostilitate manifestată cu scopul de a atrage atenţia 
familiei, profesorilor sau prietenilor;

• copii cu părinţi divorţaţi. Se subînţelege că acel 
copil este nesigur, confuz și, prin urmare, nu-și mai 
poate focaliza întreaga atenţie asupra procesului 
de învăţare, fiindu-i dificil să se menţină la nivelul 
posibilităţilor lui intelectuale;

• copii cu dizabilităţi de învăţare manifestate, de obicei, 
prin probleme emoţionale sau fizice.

b) mediul cultural
• copii aparţinând mediilor culturale diferite. În 1998, 

în SUA, s-a demonstrat că numărul scăzut de elevi 
cu abilităţi înalte proveniţi din medii culturale 
diferite implicaţi în desfășurarea unor programe 
speciale pentru dezvoltarea aptitudinilor reprezintă 
un semnal de alarmă pentru factorii decizionali, 
deoarece acești copii sunt supuși automat factorilor 
de declanșare a subrealizării.

c) nivelul de creativitate
• elevii cu un nivel excepţional de creativitate sunt 

predispuși riscului de subrealizare din diverse motive. 
Principalul motiv al declanșării acestui fenomen îl 
constituie neidentificarea la timp și nerecunoașterea 
abilităţilor acestor adolescenţi. O altă cauză o re-
prezintă presiunea părinţilor de a se conforma 
rigorilor școlii, ceea ce poate dezvolta atitudini 

comportamentale incorecte, precum și dizabilităţi de 
învăţare. 

• fetele cu un nivel de creativitate ridicată. În general, 
părinţii se așteaptă ca băieţii să exceleze în anumite 
domenii (fizică, algebră, trigonometrie, aritmetică, 
informatică etc.), ceea ce duce la formarea sex-
rolurilor și la limitarea oportunităţilor care pot 
dezvolta creativitatea fetelor.

• fetele talentate. Unii părinţi sunt adepţii concepţiei 
că, dacă unui copil îi place să meargă la școală, are 
rezultate foarte bune, se implică în diverse cercuri, 
se simte bine cu colegii de școală, atunci nu mai este 
necesară oferirea altor oportunităţi pentru stimularea 
potenţialului cognitiv. De asemenea, o altă problemă 
cu care se confruntă fetele talentate este nivelul 
scăzut de așteptări și aspiraţii impus de părinţi. 

Analizând factorii interni și externi care influenţează dezvol-
tarea fenomenului de subrealizare școlară, propunem un model 
factorial referitor la apariţia subrealizării școlare – MAISS 
(Modelul factorial privind condiţiile favorizante pentru apariţia 
subrealizării școlare la elevii cu abilităţi înalte – vezi Fig. nr. 
3). În baza acestui model, s-ar putea identifica caracteristicile 
definitorii ale fiecărei categorii în parte (problematică pe care o 
vom aborda într-un alt cadru). Astfel, se pot întâlni următoarele 
condiţii favorizante apariţiei acestui fenomen:

a) în mediul social: mediu impropriu (violenţă, rasism etc.); 
puţine oportunităţi pentru un mediu constructiv de dezvoltare.                  

b) în mediul educaţional: insuficiente oportunităţi de dez-
voltare sau îmbunătăţire a modului de studiu; interacţiuni 
negative cu profesorii; curriculum inadecvat; experienţe îndo-
ielnice/ședinţe de consiliere.

c) în mediul familial: relaţii încordate cu membrii familiei; 
climat familial nefericit; monitorizare inconsecventă din partea 
părinţilor asupra rezultatelor școlare; așteptări neconcordante 
cu aspiraţiile copilului.

d) în planul relaţiilor cu covârstnicii: timid; retras; caută 
atenţie; autoizolare; ostil, agresiv; abilităţi sociale imature; lipsa 
prietenilor.

e) în planul dezvoltării emoţionale: slabă perseverenţă; abor-
darea unor strategii inadecvate.

f ) pe registrul imaginii de sine: simţ al eficienţei scăzut; slabă 
percepţie a abilităţilor; încredere în sine scăzută; imagine de 
sine deficitară; simţ autocritic puternic; frică de eșec/teamă de 
succes; anxietate, nervozitate.

Reprezentarea grafică a acestui nou model de conceptualizare 
a factorilor interni și externi care interacţionează în dezvoltarea 
și apariţia fenomenului de subrealizare ar putea arăta astfel: 
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insuficiente oportunităţi de dezvoltare sau 
îmbunătăţire a modului de studiu; 
interacţiuni negative cu profesorii; 
curriculum inadecvat; îndoielnice 
experienţe/şedinţe de consiliere; 

 mediu impropriu (violenţă, 
rasism etc.); 

 puţine oportunităţi pentru un 
mediu constructiv de dezvoltare. 

timid ; retras; 
caută atenţie; 
autoizolare; 
ostil, agresiv; 
abilităţi sociale 
imature; lipsa 
prietenilor. Slabă perseve-

renţă. 
Adoptarea 
unor strategii 
inadecvate. 

 scăzut simţ al eficienţei;  slabă 
percepţie a abilităţilor;  scăzută 
încredere în sine; deficitară imagine 
de sine;  simţ autocritic puternic; 
 frică de eşec / teamă de succes; 
 anxietate, nervozitate. 

 relaţii încordate cu membrii familiei;  
climat familial nefericit;  monitorizare  

 

 

 
   abilităţi        
superioare       
mediei 

       angajare    
în    

sarcină 

 

   creativitate 

  imagine de sine 
familie 

 Dezvoltare  emoţională  

  şcoală   grup de prieteni 

mediu 

Fig. nr. 3 Modelul factorial MAISS privind factorii interni și externi care 
interacţionează în dezvoltarea și apariţia fenomenului de subrealizare școlară
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Din analiza celor 72 de studii de caz ale adolescenţilor aflaţi 
în situaţie de subrealizare școlară din orașul Iași, consiliaţi prin 
cabinetul școlar de asistenţă psihopedagogică, am extras, pe 
cele trei registre menţionate, câteva trăsături psiho-compor-
tamentale specifice manifestate de aceștia, caracteristici care 
ar putea ajuta cadrele didactice în procesul de identificare a 
acestor elevi AISS. Astfel, putem enumera: 

a) în plan psiho-comportamental: 
• apatie manifestată în realizarea sarcinilor școlare 

combinată cu entuziasmul de a participa și a se 
implica în sarcinile extrașcolare;

• infantilism în relaţiile sociale, manifestat dese-
ori prin timiditate, neîncredere în sine, revoltă 
sau agresivitate verbală și/sau fizică;

• succesul ocazional este atribuit inspiraţiei, 
hazardului sau divinităţii;

• inconsecvenţă în realizarea sarcinilor;
• perseverenţă în disiparea efortului de realizare 

a cât mai multe sarcini și abandonarea acestora 
înainte de realizare;

b) influenţele din mediul familial care contribuie la apariţia 
subrealizării școlare:

• atitudine restrictivă și/sau severă faţă de adoles-
cent;

• stări tensionale în cadrul familiei;
• nivel scăzut al afectivităţii manifestate;
• presiuni pentru activitatea de învăţare;
• expectanţe exagerate privind randamentul șco-

lar; 
• neînţelegerea nevoilor specifice vârstei pe care 

adolescentul le are și, în mod special, a nevoilor 
individului cu abilităţi peste medie;

• lipsa sprijinului sau sprijin limitat în participa-
rea la acţiuni extrașcolare;

• atitudini de respingere sau chiar de ostilitate 
din partea părinţilor faţă de dorinţele adoles-
centului;

c) influenţele din mediul școlar:
• intervenţii restrictive și represive ale profeso-

rului, care provoacă ostilitate faţă de autoritatea 
școlară și faţă de studiu, în general;

• insuficienta cunoaștere a caracteristicilor și 
a nevoilor specifice ale adolescenţilor înalt 
abilitaţi intelectual;

• incapacitatea profesorului de a identifica ado-
lescenţii înalt abilitaţi aflaţi în situaţie de sub-
realizare școlară, prezentă în formele ei de 
manifestare mai puţin familiare.

Concluzionând, putem susţine că subrealizarea școlară are ca 
fundament de dezvoltare o varietate de factori care contribuie 
la declanșarea acesteia: probleme emoţionale, comportamentul 
social, curriculum inadecvat și dizabilităţi de învăţare.
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NECESITATEA EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE SEXUALĂ ÎN 
ADOLESCENŢĂ

Problema sexualităţii umane, care odinioară (cu precădere în 
spaţiul românesc) obișnuia să fie considerată tabu, sau tratată 
cu o exagerată pudoare de majoritatea indivizilor, a ajuns la 
momentul actual, datorită revoluţiei culturale și schimbării 
mentalităţii umane, să fie considerată componentă esenţială și 
firească a vieţii fiecărui individ. De altfel, într-o lume aflată 
într-un proces al schimbării continue și într-o societate marcată 
de evoluţie culturală, economică și socială era și normal ca 
educaţia sexuală a adolescenţilor și tinerilor să nu mai stea 
sub semnul pudorii prost înţelese și al moralităţii stupide a 
societăţii, a părinţilor și a agenţilor educativi.

Factorii care contribuie la dezvoltarea sexuală normală 
a adolescenţilor, societatea, familia și școala, care până nu 
demult echivalau sexualitatea cu relaţia sexuală și cu actul 
sexual în sine (lucru total eronat), au înţeles azi (în special, 
în ţara noastră) că rolul sexualităţii în procesul de formare și 
dezvoltare a adolescenţilor este pregnant atât timp cât constă în 
atitudinile, credinţele și valorile personale, imaginea propriului 
corp, identitatea sexuală, comportament sexual, sănătate și 
dezvoltare sexuală, respectul de sine, relaţiile cu cei din jur, 
relaţiile de dragoste și de intimitate și contribuie la conturarea 
identităţii de sine și a celei sociale.

În concordanţă cu convingerile SHine SA (Australia) 
precizăm că:

• sexualitatea nu se reduce la sex; ea înseamnă mai 
mult decât sex;

• sexualitatea este o componentă a vieţii fiecărui 
individ, de la naștere până la moarte;

• sexualitatea este o parte din ceea ce suntem, din ceea 
ce simţim și gândim despre noi înșine, despre corpul 
nostru și despre relaţiile noastre cu ceilalţi; 

• sexualitatea fiecărei persoane este unică și indivi-
duală; la conturarea ei contribuie societatea, cultura 
și tradiţia, experienţele de viaţă și convin gerile 
personale ale individului; 

• persoanele își exprimă sexualitatea în moduri 
diferite;

Definiţia sănătăţii sexuale dată de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) include:

• un nivel de cunoștinţe personale și capacitatea de 
a lua decizii responsabile cu referire la sexualitate; 

• manifestarea unui comportament sexual în confor-
mitate cu valorile sociale și personale; 

• eliberarea de teamă, de rușine, de vină, care afectează 
stima de sine și relaţiile cu ceilalţi; 

• cunoștinţe despre prevenirea bolilor cu transmitere 
sexuală și a sarcinilor neplanificate, nedorite; 

• libertatea și dreptul de a alege o atitudine pozitivă 
faţă de sexualitate.

A aborda problema sexualităţii sau a educaţiei pentru 
sănătate sexuală nu înseamnă, așadar, a descrie tehnic actul 
sexual, ci a forma atitudini, convingeri și valori despre sine și 
ceilalţi, a dezvolta deprinderi de relaţionare interpersonală, a 
informa și a responsabiliza, fapt care nu este ușor de realizat 
pentru că necesită renunţarea la prejudecăţi și o reală dorinţă de 
implicare și comunicare a adultului cu adolescentul aflat într-o 
etapă caracterizată tocmai de tendinţa de a respinge adulţii, de 
dezorientare, de transformări rapide, furtunoase și profunde.

A refuza, într-o societate democratică, dreptul la educaţie 
pentru sănătate sexuală a individului sau a ignora aspectele care 
ţin de latura sexualităţii presupune încălcarea gravă a dreptului 
la sănătate, armonie și calitatea vieţii. Atât timp cât sănătatea 
este un drept uman fundamental, și sănătatea sexuală trebuie să 
fie un drept uman de bază (OMS).

Educaţia pentru sănătate sexuală se impune a fi realizată 
pe tot parcursul dezvoltării umane, conţinând elemente 
specifice fiecărei vârste și nivelului de dezvoltare intelectuală 
și emoţională.

La vârsta pubertăţii (10-14 ani) și adolescenţei (14-20 de ani 
adolescenţa propriu-zisă și 20-24 de ani adolescenţa prelungită) 
(Munteanu, 1998), educaţia pentru sănătate sexuală se impune 
însă mai pregnant datorită profundei conștientizări a propriei 
sexualităţi. 

În pubertate, conștientizarea sexualităţii se realizează prin 
creșterea secreţiei de hormoni răspunzători de dezvoltarea 
organelor sexuale, prin dezvoltarea caracterelor sexuale secun-
dare și prin apariţia ejaculării la băieţi și a menstruaţiei la fete, 
ca semn al capacităţii de procreare și al maturităţii sexuale 
(eveniment major al acestei vârste). În această perioadă apar 
poluţiile nocturne, fenomenul autoerotismului manifestat 
prin masturbare și fenomenul fanteziilor sexuale. La fete, se 
constată preocuparea spre sexul opus prin înclinaţia spre ţinuta 
estetică menită să le facă plăcute și atrăgătoare, iar la băieţi ea 
se manifestă prin timiditate, agresivitate și gesturi stridente care 
atrag atenţia fetelor. Tot acum se dezvoltă și caracterele sexuale 
terţiare care se exteriorizează prin comportament și constau în 
conturarea pregnantă a emotivităţii, motivaţiei, sensibilităţii și 
imaginaţiei și în conturarea impulsului sexual. 

În adolescenţa propriu-zisă, impulsul sexual devine evident, 
iar manifestarea lui este strâns legată de apariţia dorinţei de 
independenţă și de îmbogăţirea vieţii afective. Dorinţa sexuală 
este iminentă, iar fenomenul autoerotismului persistă încă. 
Rolul de sex se diferenţiază net, grupurile de fete și de băieţi 
separându-se, preferinţele și gusturile fiind diferite. Atât la 
fete, cât și la băieţi, se constată preocuparea activă pentru sexul 
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opus. Este vârsta primelor iubiri și exaltări romantice, pentru 
care literatura erotică și filmele de dragoste constituie surse de 
inspiraţie, alimentând fantezia și provocând energia sexuală a 
adolescentului (Pârvu și colab., 2000; Macavei, 2002).

Primii pași făcuţi de adolescenţi în cunoașterea propriei 
sexualităţi sunt nesiguri, din cauza necunoscutului generator 
de căutări și confuzii, din cauza schimbărilor și a noului, dar 
în același timp rapizi, datorită curiozităţii, dorinţei de a afla, 
de a înţelege și de a face. Există riscul ca informaţiile însușite 
în adolescenţă să fie greșite și să ducă la înţelegerea eronată 
a problemelor sexuale sau să dezvolte atitudini care produc 
comportamente sexuale de risc (începerea prematură a vieţii 
sexuale, neutilizarea mijloacelor de protecţie și contracepţie, 
orientare sexuală deviantă). 

Necesitatea și importanţa educaţiei sexuale a tinerilor 
crește odată cu revoluţia economică, socială, tehnologică și 
informaţională, care a desacralizat sexualitatea, a facilitat 
accesul adolescenţilor la informaţii și le-a sporit atenţia pentru 
sex, determinându-i, uneori, să devină activi sexual la vârste din 
ce în ce mai mici. 

Accelerarea maturizării biosexuale a tinerilor, apariţia și 
dezvoltarea precoce a caracterelor sexuale secundare, creșterea 
incidenţei contaminării cu HIV-SIDA și cu alte boli cu trans-
mitere sexuală, scăderea vârstei la care adolescenţii devin activi 
sexual, creșterea numărului de sarcini nedorite și a avorturilor 
în rândul adolescentelor, creșterea numărului de abuzuri 
sexuale, progresele în domeniul contracepţiei și al planningului 
familial, schimbarea percepţiei și a atitudinilor faţă de unele 
practici sexuale, precum homosexualitatea, trans sexualitatea, 
constituie tot atâtea motive care reclamă necesitatea educaţiei 
pentru sănătate sexuală la vârsta adolescenţei (Băban, 2001; 
Momanu, 2002).

În sprijinul acestei idei vin și studiile care urmează. Studiul 
„Sănătatea Reproducerii România 1999” arată că „din ce în ce 
mai mulţi tineri din România, asemenea celor din toate ţările 
europene își încep viaţa sexuală înainte de căsătorie, situaţie 
care determină în același timp creșterea numărului partenerilor 
sexuali, al bolilor cu transmitere sexuală, al sarcinilor nedorite 
în rândul adolescentelor, al avorturilor” (Ciochină și Iftimie 
2003, p. 161).

Un studiu al „Population Services Romania” arată că mai mult 
de jumătate (51%) din populaţia tânără cu vârste între 15 și 24 
de ani a declarat că și-a început viaţa sexuală înainte de 20 de 
ani, iar 21% dintre cei interogaţi au afirmat că primul contact 
sexual a avut loc înainte de 16 ani. În 1999, conform studiilor 
efectuate de autorităţi, vârsta medie în România a primului 
contact sexual era de 19,5 ani, în descreștere faţă de 1993, când 
aceasta era de 20,5 ani. 

Conform proiectului „Pentru viaţă”, derulat la Cluj-Napoca, 
în anul 2002, în clinicile de Obstetrică-Ginecologie din Cluj-
Napoca, s-a înregistrat un număr mare de avorturi în rândul 
elevelor și studentelor. Dacă, în 2001, elevele care solicitau 
avort erau majoritatea în clasa a XI-a și a XII-a, în 2003, vârsta 
acestora a scăzut foarte mult, majoritatea solicitantelor fiind 
eleve din clasele a X-a și a XI-a. Mai mult, au început să solicite 
avort și eleve din clasa a VIII-a. Unele eleve au chiar două-
trei avorturi, iar vârsta acestora scade continuu. În susţinerea 
acestei afirmaţii vine și precizarea făcută de prof. univ. dr. Justin 
Diaconu de la Spitalul Clinic de Boli Dermato-Venerologice 
din București, conform căreia limita debutului vieţii sexuale la 
fete a ajuns în jurul vârstei de 9 ani (Ciochină și Iftimie, 2003).

Potrivit „The 3rd National Survey of Secondary Students and 
Sexual Health, 2002,” Australia (care a luat în studiu 2.388 de 
tineri, dintre care 55% fete cu vârste cuprinse între 10 și 12 
ani) un elev din douăzeci (6%) a declarat că a fost implicat 
într-o relaţie sexuală din care a rezultat o sarcină.

Susann Pichler (2005) arată că, în lumea dezvoltată, America 
are cel mai ridicat procentaj al nașterilor în rândul tinerilor: de 
două ori mai ridicat decât în Canada, de două ori și jumătate 
mai mare decât în Australia, de patru ori mai ridicat decât în 
Germania, de cinci ori mai mare decât în Franţa, de șapte ori 
mai mare decât în Olanda și de aproape nouă ori mai mare 
decât în Japonia. În 2000, în America, aproximativ 840.000 
de adolescente au rămas însărcinate. Dintre acestea, 28% 

au avortat, 56% au dus sarcina până la capăt, iar 15% și-au 
neglijat copiii după naștere. 

Conform altor studii, „o adolescentă din 10 devine însăr-
cinată, iar mai mult de 400.000 de adolescente avortează 
anual” (Momanu, 2002, p. 121); în Europa, Marea Britanie are 
cel mai ridicat procentaj al nașterilor în rândul adolescentelor. 

Într-un studiu făcut pe 432 de băieţi și fete între 4 și 14 ani, 
medicii Elias și Gebhard au constatat că vârsta medie pentru 
angajarea în activităţi heterosexuale și homosexuale este de 9 
ani (Darău, Pană și Pană Jr. 1998). Fenomenul vieţii sexuale 
precoce face, așadar, victime.

Potrivit Macmillan Health Encyclopedia, 1993, bolile 
infecţioase transmise prin contact sexual reprezintă cele mai 
răspândite boli din SUA; un alt studiu arată că 12 milioane de 
persoane se îmbolnăvesc anual, 63% dintre acestea având sub 
25 de ani (Momanu, 2002). 

Potrivit studiului realizat, în 2005, de Societatea de Educaţie 
Contraceptivă și Sexuală (SECS), în fiecare an, aproximativ 
29.000 de românce devin mame înainte să împlinească 19 ani. 
Mai mult, anual, se înregistrează în jur de 500 de nașteri la fete 
sub 15 ani. În 2005, România era pe locul II în Europa după 
numărul mamelor mai tinere de 19 ani, pe primul loc fiind 
Marea Britanie, cu 50.000 de nașteri la respectiva categorie 
de vârstă. Tot în 2005, la grupa de vârstă 15-19 ani, s-au 
înregistrat aproape 18.000 de întreruperi de sarcină legale, ceea 
ce înseamnă aproximativ 10% din totalul avorturilor din acel 
an.

În 2006, peste 3.000 de adolescente sub 16 ani au născut 
un copil în Anglia și Ţara Galilor, iar aproape 5.000 au făcut 
cel puţin un avort.

Un studiu al Autorităţii de Sănătate Publică (ASP) Constanţa 
relevă că, în primele patru luni ale anului 2007, 107 adolescente 
cu vârste sub 15 ani și aproape 300 cu vârste cuprinse între 15 
și 18 ani din acest judeţ au făcut avorturi. 

Dacă, în primele luni ale anului 2006, s-au înregistrat doar 
14 avorturi la fete sub 15 ani, în primele luni ale anului 2007 
numărul lor a ajuns la 107. Potrivit studiului Autorităţii de 
Sănătate Publică (ASP), cele mai multe astfel de situaţii s-au 
înregistrat în mediul urban, iar majoritatea adolescentelor care 
au făcut avorturi sunt eleve. 

Numărul de mame adolescente crește alarmant în România, 
de la an la an. Numai în judeţul Cluj, în primele luni ale anului 
2008, 160 de tinere au devenit mame. Cele mai multe sunt din 
mediul rural, iar patru dintre ele nu au împlinit nici 14 ani. 

Aceste dovezi confirmă faptul că unii tineri și-au însușit 
informaţii eronate despre sex și sexualitate, neînţelegând că 
raportul sexual este un act de înaltă responsabilitate, pentru 
care persoana trebuie să fie pregătită atât din punct de vedere 
fizic, cât și psihic și moral. Mai mult, mulţi adolescenţi au 
azi tendinţa de a dezumaniza viaţa sexuală, percepând actul 
sexual doar sub aspectul lui mecanic, golit de sentimente și de 
satisfacţia profundă pe care un om o poate găsi într-o relaţie 
intimă cu altul. La acest lucru contribuie din plin desacralizarea 
sexualităţii, care accentuează viaţa sexuală și pornografia 
omniprezentă, care, treptat, ne distruge sexualitatea. 

ROLUL FAMILIEI ÎN REALIZAREA EDUCAŢIEI 
PENTRU SĂNĂTATE SEXUALĂ A ADOLESCENŢILOR

Pentru ca noile trăiri și schimbări din adolescenţă să poată 
fi înţelese ca fiind o etapă normală în dezvoltarea lor, tinerii 
au nevoie acută de informaţii corecte, pentru a găsi răspunsuri 
care să le lămurească noile senzaţii și nevoi, să le îndepărteze 
sentimentele de frică și rușine. Un rol important, în această 
perioadă confuză și zbuciumată a vieţii, revine familiei (părin-
ţilor), care prin maniera de percepere, prezentare și discutare a 
universului sexualităţii poate avea o contribuţie semnificativă 
la dezvoltarea fizică și psihică normală a tânărului. Părinţii sunt 
primii educatori ai sexualităţii, pentru că educaţia sexuală a 
copiilor începe acasă, în familie. 

Pentru a putea oferi informaţii veridice copiilor despre 
sexualitate, părinţii trebuie să fie ei înșiși pregătiţi pentru a se 
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confrunta cu „spectacolul dezvoltării și maturizării copiilor lor” 
(Macavei, 2003 p. 173). 

Recurgând la autoinformare (cărţi, reviste, emisiuni radio și 
TV, filme, articole din ziare, internet), dar cerând și informaţii 
de la persoane calificate în domeniu (medici, psihologi, sexologi, 
consilieri educaţionali), părinţii trebuie să-și însușească toate 
cunoștinţele necesare despre modificările fizice și psihice 
profunde care au loc în perioada pubertăţii și adolescenţei și 
despre ceea ce presupune sexualitatea la această vârstă.

Odată informarea corect realizată, următoarea etapă presu-
pune abandonarea prejudecăţilor și a pudorii și transmiterea 
către copii a informaţiilor știinţifice despre probleme care privesc 
sexul, sexualitatea și sănătatea sexuală: fiziologia aparatului 
genital masculin și feminin, menstruaţia, autoerotismul, nor-
malitatea și devierea sexuală, bolile cu transmitere sexuală, 
riscul contractării unei boli cu transmitere sexuală, metodele 
contraceptive, concepţia, sarcina, sarcina nedorită, avortul, 
homosexualitatea, abuzul sexual, relaţiile sexuale dinaintea 
căsătoriei etc.

Părinţii trebuie, de asemenea, să știe să discute cu copiii lor 
despre imaginea corporală, despre stima de sine, despre cum 
să facă faţă emoţiilor intense și neașteptate, despre cum se pot 
exprima sentimentele faţă de o altă persoană, despre cum se 
poate evita o sarcină, despre cum pot fi înţelese sentimentele și 
atracţia sexuală (Jones, Mitchell și Walsh 1999). 

Iată câteva dintre întrebările despre care adolescenţii afirmă 
că ar vrea să le discute cu părinţii lor: 

• Cum pot să-mi dau seama că sunt îndrăgostit? Sexul 
mă va apropia mai mult de prietenul/prietena mea?

• Cum pot să știu dacă sunt pregătit pentru o relaţie 
sexuală? Ar trebui să aștept până după căsătorie?

• Sexul mă va face să par mai popular, mai matur? 
• Cum pot să-i spun prietenului meu, fără să-i rănesc 

sentimentele sau fără să-l pierd, că nu vreau să întreţin 
un contact sexual cu el?

• Cum pot să fac faţă presiunii prietenei/prietenului de 
a face sex cu ea/el?

• Care sunt metodele contraceptive și cum pot fi 
utilizate ele? Unele metode contraceptive sunt mai 
bune decât altele? Cât de sigure sunt ele?

• Poţi rămâne însărcinată după primul contact sexual?
• Pentru a preveni riscul informării eronate, părinţii nu 

trebuie să-i lase pe adolescenţi să se instruiască singuri 
sau doar cu ajutorul prietenilor și fraţilor, cu privire la 
sexualitate. 

• Deși nu este ușor să discuţi cu adolescenţii despre sex, 
părinţii trebuie să dea dovadă de simţ de răspundere și 
să-și facă datoria, transmiţându-le și insuflându-le, cu 
calm, cu înţelegere și afecţiune, următoarele convingeri, 
atitudini și valori:

• educaţia sexuală constituie o componentă esenţială a 
educaţiei pentru viaţa de familie și viaţa socială;

• sexualitatea este o componentă esenţială a vieţii 
fiecărui individ;

• sexualitatea include dimensiuni fizice, etice, spirituale, 
psihologice și emoţionale;

• modificările din timpul pubertăţii și adolescenţei sunt 
normale;

• cunoașterea anatomiei sexuale responsabilizează indi-
vizii faţă de sănătatea lor sexuală;

• sistemul de valori al unui om trebuie să determine 
comportamentul său sexual;

• sexualitatea nu este egală cu contactul sexual, iar con-
tactul sexual nu este echivalent cu dragostea;

• dragostea nu trebuie întinată cu succese cantitative;
• începerea vieţii sexuale necesită atât pregătirea fizică a 

individului, cât și pregătirea sa psihică și morală;
• adolescenţii sunt pregătiţi fizic pentru a susţine o 

relaţie sexuală, dar nu și psihic;
• atracţia sexuală și afecţiunea pot fi exprimate și fără a 

întreţine vreun contact sexual;
• implicarea prematură în activităţi sexuale produce 

profunde traume sufletești care pot afecta viaţa socială, 

sexuală și afectivă ulterioară a individului;
• raporturile sexuale întâmplătoare provoacă, de cele 

mai multe ori, dezamăgiri și presupun riscuri care pot 
pune în pericol sănătatea persoanei (prin contractarea 
unor boli cu transmitere sexuală);

• deși grupul de prieteni are un rol important în viaţa 
adolescentului, raporturile sexuale nu se fac pentru 
a dovedi ceva prietenilor sau colegilor de școală ori 
pentru a fi în pas cu moda, cu prietenii, amicii din 
cartier, colegii de clasă;

• raporturile sexuale nu sunt o probă de maturitate 
oferită celorlalţi sau o dovadă a solidarităţii de grup;

• raporturile sexuale sunt un act de profundă respon-
sabilitate, care se bazează pe îndelungi analize, pe 
sentimente și emoţii;

• relaţiile sexuale se stabilesc cu acordul reciproc și 
conștient al celor implicaţi;

• în materie de sexualitate ambii parteneri au partea lor 
de responsabilitate;

• informaţiile despre sex și sexualitate vehiculate prin 
mass-media nu sunt întotdeauna corecte și complete 
din cauza caracterului lor comercial, de aceea acestea 
trebuie confruntate cu informaţii știinţifice obţinute 
din surse demne de încredere: cărţi de specialitate, 
medici, psiho-sexologi, consilieri educaţionali, plannin-
guri familiale etc.;

• prietenii, colegii și fraţii pot oferi informaţii greșite 
despre relaţiile sexuale;

• când oamenii dispun de informaţii corecte pe care știu 
cum să le folosească, iau decizii corecte;

• este responsabilitatea individuală a fiecăruia să înveţe 
să facă alegeri înţelepte și să ia decizii responsabile cu 
privire la propriul comportament sexual;

• lipsa informaţiilor despre sex și sexualitate sau însu-
șirea incorectă și incompletă a acestora poate duce la 
detașarea psihică a adolescenţilor de problemele reale 
și importante ale sexualităţii lor;

• în fiecare familie este importantă comunicarea deschisă 
a părinţilor cu copiii despre sexualitate;

• întrebările despre sexualitate sunt importante în 
momentul în care apar neclarităţi și ele trebuie puse 
părinţilor, profesorilor, specialiștilor;

• cunoașterea și utilizarea metodelor de protecţie și 
contracepţie reduce riscul contractării unor boli cu 
transmitere sexuală și al eventualelor sarcini nedorite;

• miturile despre sexualitate care circulă în rândul 
adolescenţilor: 

• o fată nu poate rămâne însărcinată după primul 
contact sexual;

• iubirea între doi tineri implică întotdeauna 
relaţii sexuale;

• cei mai mulţi adolescenţi și-au început viaţa 
sexuală;

• o femeie modernă trebuie să aibă relaţii sexuale 
premaritale;

• dacă nu fac dragoste cu el, am să-l pierd;
• prezervativele diminuează spontaneitatea și 

plăcerea actului sexual;
• viaţa sexuală este o cale de a deveni adult etc., 

nu sunt reale, ele fiind convingeri iraţionale larg 
răspândite într-o anumită cultură și societate 
(Băban, 2001).

• singura modalitate 100% sigură de a preveni sarcina 
este abstinenţa;

• pornografia vehiculată prin mass-media și prostituţia 
distrug sexualitatea.

Puţină pudoare, rușine și reţinere nu strică nimănui 
atunci când e vorba de sex, însă pudoarea exagerată amplifică 
misterul și alterează imaginaţia copiilor, ducând la concluzia că 
activitatea sexuală nu ar trebui considerată o „activitate socială 
dezirabilă”. (Darău, Pană și Pană Jr., 1998, p. 293).
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A nu da importanţa cuvenită nevoii de informare a adoles-
cenţilor cu privire la sexualitate sau a îngrădi accesul la 
informaţie duce la afectarea capacităţii individului de a stabili 
relaţii normale cu cei din jur.

Respingerea întrebărilor tinerilor, ironiile, insinuările, aluziile 
picante, vulgarităţile, tonul alarmant „paralizează” iniţiativa 
tânărului de a discuta cu părinţii, problemele sale de natură 
sexuală orientându-l spre alte surse de informare nu întotdeauna 
demne de încredere.

La polul opus stă excesul de informaţii sau dezvăluiri șocante 
despre sexualitate, făcute prematur, care provoacă angoase 
tânărului sau orientarea acestuia către libertinajul sexual, prin 
acordarea libertăţii nelimitate și a permisiunii de a trăi în 
promiscuitate. 

Jones, Mitchell și Walsh (1999) afirmă că părinţii care au 
comunicat cu succes de-a lungul timpului cu copiii lor vor reuși 
să comunice ușor și despre problemele sexuale cu aceștia. 

Adolescenţilor le place să discute despre sexualitate cu 
părinţii care: 

• sunt buni ascultători;
• dau răspunsuri sincere;
• încearcă să înţeleagă sentimentele și punctele de vedere 

ale adolescenţilor;
• folosesc un limbaj clar și simplu;
• manifestă o atitudine deschisă și pozitivă faţă de sex 

și sexualitate. 
 
Adolescenţilor nu le place să discute despre sexualitate cu 

părinţii care: 

• nu ţin cont de părerile și nevoile adolescenţilor;
• impun standarde ridicate de comportament;
• insistă ca adolescenţii să le împărtășească părerile. 

Puterea exemplului personal al părinţilor și al celor din jur 
(fraţi, surori, profesori, colegi de școală, staruri pop, eroi din 
filme etc.) are o importanţă deosebită la această vârstă, pentru 
că tinerii imită modelele pe care le văd, învăţând astfel să se 
descurce în situaţii cu care nu s-au mai confruntat înainte. 

Astfel, un studiu realizat de Universitatea din Minnesota 
pentru US National Longitudinal Study of Adolescent Health, care 
a analizat informaţii despre comportamentul sexual a 19.000 
de adolescenţi cu vârste cuprinse între12 și 18 ani, subliniază 
faptul că părinţii servesc ca modele esenţiale pentru copiii lor. 
Un comportament impropriu al părinţilor va determina, cu o 
probabilitate ridicată, tendinţe similare la copiii din jur aflaţi în 
formare (Ciochină și Iftimie, 2003, pp. 165- 166).

Chiar dacă părinţii joacă un rol esenţial în ceea ce privește 
educaţia sexuală a copiilor lor, cercetările arată că, de multe ori, 
părinţii sunt insuficient informaţi, jenaţi și nesiguri cu referire 
la „cum”, „când”, „ce” și „cât” trebuie să spună (Australian 
Research Centre in Sex, Health and Society 2001).

ROLUL ȘCOLII ÎN REALIZAREA EDUCAŢIEI 
PENTRU SĂNĂTATE SEXUALĂ A ADOLESCENŢILOR

Pentru că, în general, se constată o insuficientă informare 
și preocupare a familiilor pentru educaţia sexuală a copiilor, 
deși părinţii sunt cea mai dorită sursă de informaţie cu privire 
la sexualitate, școala vine să completeze informaţiile date de 
părinţi (care, de cele mai multe ori, sunt limitate și incomplete) 
și să asigure o percepţie adecvată a adolescenţilor asupra 
sexualităţii, prin intermediul cadrelor didactice de specialitate, 
al diriginţilor și al programelor de educaţie sexuală desfășurate 
în spaţiul educativ.

Dacă, până în 1990, în școlile din România, informaţiile 
despre sexualitate (care se limitau la biologia reproducerii) 
puteau fi oferite de profesori la orele de biologie și anatomie, iar 
bolile cu transmitere sexuală trebuiau tratate de medicii școlari, 
astăzi, în școală, informaţiile despre sexualitate pot fi transmise 

și în cadrul orelor de psihologie, pedagogie, etică, religie ori 
dirigenţie (prin dezbaterea unor teme și probleme propuse de 
elevi în funcţie de necesităţile lor). Informaţiile pot fi oferite, 
în egală măsură, de cadrele didactice titulare la disciplinele 
respective, de diriginţi, de consilierii școlari, de specialiști din 
sănătate sau din cadrul unor structuri neguvernamentale.

Din 2004-2005, Ministerul Educaţiei și Cercetării, la pro-
punerea specialiștilor în domeniul sănătăţii, a introdus în școli 
o nouă disciplină opţională care abordează și problematica 
educaţiei pentru sănătate sexuală, și anume Educaţia pentru 
sănătate.

În ţări precum Suedia, SUA, Japonia, Australia, educaţia 
pentru sănătate sexuală ca obiect distinct în programa școlară are 
deja tradiţie, iar în Germania și Franţa studierea unui astfel de 
obiect de învăţământ este facultativă. În Anglia, guvernul englez, 
a anunţat, în 2008, că această disciplină va deveni obligatorie în 
școli, pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani. În aceste 
ţări, programele școlare au devenit sursa de informare cel mai 
des utilizată de adolescenţi cu referire la sexualitate.

În cadrul orelor de educaţie pentru sănătate sexuală desfă-
șurate în câmpul educativ se pot atinge subiecte precum: 
modificări suferite la pubertate și în adolescenţă, anatomia 
sexuală a femeii și a bărbatului, igienă corporală intimă, 
rolurile sexuale, diferenţele de gen, identitatea sexuală, rela-
ţiile sexuale normale și anormale care pot fi practicate la 
această vârstă, procreare, bolile cu transmitere sexuală, HIV-
SIDA, metodele contraceptive, posibilele sarcini apărute 
în adolescenţă, avort, abuz sexual, prostituţie, pornografie, 
masturbare, homosexualitate, autocunoaștere, mituri sexuale, 
presiunea grupului, presiunea partenerului, influenţa mass-
mediei, dragoste și încredere etc. Un spaţiu semnificativ în 
cadrul programelor de educaţie pentru sănătate sexuală ar 
trebui însă rezervat temelor propuse spre discuţie, în cadrul 
clasei, de către adolescenţi, pentru că, de obicei, aceste teme 
exprimă necunoscutul și neclarităţile lor cu privire la anumite 
aspecte legate de viaţa sexuală.

Toate informaţiile referitoare la subiectele despre sexualitate 
abordate în școală trebuie să fie corecte din punct de vedere 
știinţific și trebuie tratate cu seriozitate și responsabilitate de 
cadre didactice cu o pregătire impecabilă în domeniul abordat.

Subiectele puse în discuţie trebuie să fie adecvate vârstelor 
și nivelului de dezvoltare a clasei sau a grupului de elevi. 
Dintre metodele mai des utilizate în realizarea educaţiei 
sexuale în școală amintim: expunerea, dezbaterea, conversaţia 
euristică, demonstrarea, conferinţa, studiul de caz, jocul de rol, 
chestionarul, brainstormingul etc.

Jones, Mitchell și Walsh (1999) afirmă că programele școlare 
cu privire la educaţia sexuală trebuie să ofere elevilor:

• cunoștinţe corecte și utile despre sănătatea sexuală; 
• oportunitatea de a discuta despre valorile, sentimentele, 

convingerile personale;
• confidenţialitate cu privire la discuţiile despre nevoile 

și așteptările personale;
• informaţii utile despre impactul influenţelor sociale și 

culturale asupra propriilor decizii; 
• oportunitatea de a-și dezvolta o serie de abilităţi 

precum: 
• a utiliza informaţiile primite în vederea reali-

zării unor alegeri sănătoase;
• a reflecta asupra propriilor standarde și valori; 
• a comunica cu ceilalţi și a-i asculta pe ceilalţi;
• a lua decizii, a rezolva probleme, a stabili 

obiective; 
• a demonstra respect pentru diversitate;
• a accepta consecinţele propriilor acţiuni;
• a coopera și a colabora cu ceilalţi. 

Pe lângă rolul fundamental al școlii, rol care vizează trans-
miterea informaţiilor despre sexualitate, asigurarea unui cadru 
propice în care elevii pot discuta liber despre sexualitate și 
oferirea unei percepţii adecvate asupra sexualităţii, școlii îi 
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revine și rolul de a colabora cu familiile elevilor, în vederea 
informării și consilierii părinţilor care nu dispun de cunoștinţe 
în domeniul discutat.

Părinţii sunt membri importanţi ai comunităţii școlare și au 
o importantă contribuţie de adus în sfera sexualităţii copiilor 
lor. Școala și părinţii trebuie să colaboreze pentru a da elevilor 
adolescenţi informaţii corecte, sfaturi, prilejul de a explora 
propriile idei și curajul de a lua decizii responsabile cu privire la 
sănătatea sexuală proprie.

Cooperarea școală-familie presupune: dialoguri deschise 
pe tema sexualităţii între cadrele didactice și părinţii elevilor; 
informarea constantă a părinţilor cu privire la noutăţile din 
domeniu, prin oferirea unor materiale informative (pliante, 
broșuri, fluturași) și a unor surse bibliografice; realizarea de 
către școală a unor programe educative pentru elevi și părinţi; 
realizarea unor lectorate cu părinţii pe teme de educaţie 
sexuală; punerea părinţilor în contact cu cadre medicale sau 
cu psihopedagogi cu experienţă, informarea familiei de către 
instituţia educativă privind resursele din comunitate care pot 
furniza informaţii și sprijin etc.

Nu sunt deloc de neglijat în educarea sexuală a tinerilor 
nici factori precum comunitatea, biserica sau mass-media, 
pentru că și aceștia au o însemnată influenţă asupra modului 
de percepere a sexualităţii și asupra formării convingerilor și 
valorilor cu privire la sexualitate.

Biserica creștină promovează valorile morale ale sexualităţii 
umane – procrearea, dragostea, iubirea, păstrarea castităţii până 
la cununie, fidelitatea – îndemnând la autocontrolul energiei 
sexuale; și condamnă excesele sexuale, abuzurile, violenţele, 
homosexualitatea, incestul, pedofilia, adulterul, avortul, per-
versiunile sexuale, prostituţia, considerându-le păcate.

Mass-media accentuează latura decadentă a sexualităţii – 
prostituţia, pornografia, abuzurile sexuale, violenţa etc.

Comunitatea, prin principiile și normele pe care le res-
pectă, prin regulile după care se conduce, prin valorile pe 
care le preţuiește cu privire la sexualitate influenţează, și ea, 
comportamentul sexual al persoanei.

Nu insistăm mai mult asupra acestor factori, deoarece 
considerăm că părinţii au un rol important în transmiterea 
valorilor personale, morale, religioase și culturale, iar adolescenţii 
sunt interesaţi să cunoască ceea ce părinţii lor gândesc, simt și 
cred. De asemenea, considerăm că tot familiei și școlii le revin 
rolul de a forma la copii spiritul de discernământ în vederea 
selectării informaţiilor care reprezintă cu adevărat valori și a 
respingerii vulgarităţii și obscenităţii vehiculate și promovate 
prin mass-media.

Conchidem, așadar, că familia și școala sunt instituţiile 
care îl ajută pe elevul adolescent să-și dezvolte un sens pozitiv 
al încrederii în sine, astfel încât acesta să poată lua decizii 
responsabile cu privire la sexualitate (bazate pe propriile lui 
valori) și să se angajeze în comportamente sexuale sănătoase.
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DISCIPLINA „LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE” ȘI PROGRAMUL DE 
DEZBATERI

Gândirea este sau logică, sau patologică – obișnuia să spună 
profesorul nostru de logică de la facultate. În liceu nu am avut 
norocul de a studia logica. Probabil, cei din generaţiile mai 
vârstnice își mai amintesc de faptul că, din programa școlară de 
liceu în timpul regimului Ceaușescu, a lipsit această materie, 
fără de care gândirea are, cu siguranţă, mai multe șanse de a 
deveni patologică. Studiul logicii dezvoltă simţul critic și poate 
avansa concluzia potrivit căreia nicio autoritate nu se află 
deasupra autorităţii raţiunii. O societate autocratică nu privește 
cu ochi buni logica – nici azi, așa cum nu a privit-o cu ochi 
buni nici în timpul lui Socrate. 

După 1989, logica a reapărut în programa școlară, numindu-
se după scurt timp: Logică și argumentare. Această denumire 
nu este întâmplătoare: ea sugerează faptul că această disciplină 
nu se dorește a fi pur teoretică, ci dorește să pregătească elevii 
pentru situaţiile în care este pusă la muncă logica: în situaţiile 
argumentative. 

Această stare de fapt este în concordanţă cu unele evoluţii 
teoretice contemporane, care au scos logica din turnul de fildeș 
în care s-a aflat timp de mai multe secole și au coborât-o pe 
pământ, în agora. Decisivă pentru această evoluţie a fost teoria 
actelor de vorbire a lui John Austin (1990), prezentată în cartea 
cu inspiratul titlu: How to do things with words? În acest text 
Austin dislocă una dintre cele mai stabile prejudecăţi filosofice: 
cea potrivit căreia propoziţiile noastre în mod preponderent au 
funcţia de a descrie realitatea, de a constata stări de fapt, și 
sunt adevărate sau false în funcţie de concordanţa sau lipsa de 
concordanţă cu aceste fapte. Alături de propoziţiile constatative, 
utilizăm multe tipuri de propoziţii performative, în care, prin 
însuși faptul că enunţăm ceva, acţionăm. Pentru a folosi unul 
dintre exemplele lui Austin, propoziţia: „Las acest ceas moștenire 
fratelui meu” – nu e o descriere a ceea ce fac în timp ce spun 
aceste cuvinte, nu e o constatare a faptului că fac ceva, ci este 
fapta însăși. Performativele nu sunt adevărate sau false, precum 
constatativele, ci sunt reușite sau nu. Un text argumentativ are 
astfel un aspect performativ, deoarece spunând „concluzionez” 
înfăptuim ceva, și acest ceva are un efect asupra auditoriului, 
deci are un aspect perlocuţionar. Pentru a distinge aspectul 
locuţionar (spunem ceva) de cel ilocuţionar (facem ceva prin 
a spune ceva) și de cel perlocuţionar (obţinem un efect asupra 
celorlalţi sau chiar asupra noastră înșine), Austin folosește ca 
exemplu un act argumentativ: „Actul locuţionar „A spus că...” 

poate fi distins de cel ilocuţionar „A argumentat teza potrivit 
căreia...” și de cel perlocuţionar „M-a convins că...” (Austin, 
1990, p. 108). Prin această schimbare de perspectivă a devenit 
evident că în procesul de argumentare, alături de aspectul logic, 
trebuie avut în vedere și aspectul pragmatic. Logica poate fi 
privită sub aspect peren, făcând abstracţie de subiecţii concreţi 
care raţionează, de scopul demersului raţional și de contextul în 
care are loc acest demers, dar dacă dorim să o punem la lucru, 
nu putem face abstracţie de aspectele pragmatice. 

Aspectul pragmatic al discursului argumentativ este accen-
tuat, de asemenea, de teoria pragma-dialectică dezvoltată la 
Universitatea din Amsterdam de către Frans H. van Eemeren 
și Rob Grootendorst, al cărei scop este analiza și evaluarea 
argumentării în utilizarea sa practică. Pragma-dialectica privește 
argumentaţia ca un act de vorbire complex, care apare ca o 
componentă a utilizării cotidiene a limbajului și are obiective 
comunicative specifice. Cele patru principii ale teoriei pragma-
dialectice sunt funcţionalizarea (tratarea discursului ca un act 
orientat spre un scop), socializarea (extinderea teoriei actelor de 
vorbire la nivelul interacţiunii), externalizarea (relevarea angaja-
mentelor propoziţionale și interacţionale create de actele de 
vorbire efectuate) și dialectificarea (tratarea schimburilor de acte 
de vorbire din punctul de vedere al unui model ideal al discuţiei 
critice). Se observă clar transpunerea problemelor argumentării 
pe terenul pragmatic deschis de teoria actelor de vorbire. 

Paralel cu reintroducerea studierii logicii la clasele de liceu, 
în România – la fel ca în toate ţările din fostul bloc socialist – 
a fost „importată” mișcarea de dezbateri educative, cu lungă 
tradiţie în Statele Unite ale Americii. Primul stagiu de formare 
a fost organizat în România cu sprijinul reţelei Soros, în 
anul 1994, iar ca urmare a acestui training au apărut, în anii 
următori, mai multe cluburi de debate pentru elevii liceeni. 
Aceste cluburi au fost și sunt îndrumate de profesori și studenţi 
care lucrează în regim de voluntariat și oferă modalităţi de 
activitate extracurriculară elevilor. 

Prezentul text intenţionează să scoată în evidenţă valenţele 
educative ale activităţii în cluburile de debate, valenţe educative 
care nu pot fi suplinite prin ore de activitate curriculară, 
indiferent că este vorba de disciplina obligatorie Logică și 
argumentare sau de discipline opţionale de Dezbateri educative. 
În acest scop voi prezenta un studiu de caz al cărui subiect 
este clubul de dezbateri „Protagora” de la Liceul Teoretic 
„Ady Endre” din Oradea, folosind rezultatele unui chestionar 
prin e-mail adresat foștilor membri ai sus-amintitului club de 
dezbateri. 

VALENŢE FORMATIVE ALE COMUNITĂŢILOR 
DE DEZBATERI EDUCATIVE

Horváth Gizela, 
Universitatea Creștină Partium Oradea

ABSTRACT

Educational debate in Romania was started in 1994 first by running training sessions for teachers, then by organizing debate clubs, mostly for high 
school pupils, and finally by organizing debate competitions at different levels – starting from national and ending on international level.The aim of 
this presentation is to assess the educational components of  school debate communities based on a fifteen-year experience.

One of the objectives of debate activity is similar to the objectives stated by one of the school subjects in high school: namely Logic and Argumentation. 
The target of both activities is to develop pupils’ logical thinking skills, their ability to use arguments and counterarguments correctly. Despite this 
overlap of objectives, the educational components of the activities organized in debate clubs are much stronger and diverse; they represent much 
more than forming and developing cognitive skills. The extra benefit these activities provide is due to the teamwork going on in clubs as well as to 
the competitive activity involved. These extra-curricular activities can help in the building up of semi-formal communities that can have a major 
positive influence on the development of the personality of the pupils involved. The experience of the Romanian debate movement also proves that the 
educational gains of these activities can only be equaled, and only partially, by similar curricular activities – like, for instance, teaching debate as an 
optional subject
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PROGRAMUL DE DEZBATERI DIN ROMÂNIA. 
CLUBUL DE DEZBATERI „PROTAGORA” DIN ORADEA

Programul de dezbateri din România a fost instituţionalizat 
în anul 1998, când a luat fiinţă Asociaţia română de dezbateri, 
oratorie și retorică (ARDOR) (Bakó și Horváth, 2008). În 
prezent, aceasta funcţionează ca o asociaţie-umbrelă pentru 
mai multe asociaţii regionale de dezbateri (din Moldova, din 
Muntenia, din Banat, din Transilvania, respectiv asociaţia AES 
din Ploiești). De asemenea, din ARDOR face parte și Asociaţia 
Transilvană Disputa (Erdélyi Disputa Egyesület), care reunește 
cluburile în care se practică dezbaterea în limba maghiară și 
care are sediul în Oradea, la Liceul Teoretic „Ady Endre”. 

În prezent funcţionează în România 55 de cluburi pentru 
elevi și 11 cluburi studenţești de dezbateri. 

Dezbaterile educative comportă mai multe posibile definiţii. 
Potrivit uneia dintre acestea (Richards și Craig, 1995, p. 7), 
dezbaterea educativă este „schimbul controlat al ideilor și 
argumentelor despre o temă specifică”. Snider și Schnurer 
accentuează de asemenea caracterul confrontaţional al dezba-
terilor și în același timp asigurarea șanselor egale printr-un sistem 
strict de reguli: „debate-ul poate fi definit ca un eveniment 
comunicaţional echitabil structurat despre o temă de interes, cu 
discursuri opuse alternând înainte de a fi oferită oportunitatea 
luării unei decizii” (2002, p. 19). Dezbaterea educativă este o 
metodă pedagogică interactivă: un joc, o competiţie în care 
participanţii își pot exersa cunoștinţele și deprinderile de 
documentare, argumentare, contraargumentare, discurs public. 

Voi prezenta pe scurt clubul de dezbateri „Protagora”, pe 
care îl conduc din 1995 la Liceul Teoretic „Ady Endre” din 
Oradea, pentru a ilustra contextul educaţional al comunităţilor 
de dezbateri.

Clubul de dezbateri „Protagora” a avut până în prezent o 
activitate neîntreruptă timp de 14 ani. Membrii clubului au 
fost iniţial elevi talentaţi pe care – ca iniţiator al clubului – i-am 
invitat personal să participe la activităţi. În anii următori, la 
începutul fiecărui an școlar, debaterii cu experienţă au prezentat 
un debate demonstrativ, de regulă cu o temă mai ușoară, mai 
atrăgătoare, pentru a atrage noi debateri dintre elevii claselor a 
IX-a. Activitatea clubului și supravieţuirea sa au fost puternic 
sprijinite de faptul că, pentru câţiva ani, la același liceu a 
funcţionat un club de dezbateri pentru elevii claselor V-VIII, 
elevi care în mod natural se integrau în clubul „Protagora”, 
uneori chiar înainte de a trece în clasa a IX-a. Clubul nu a 
avut niciodată mai mult de 20 de membri: a fost întotdeauna 
o comunitate restrânsă, în care s-au legat relaţii de prietenie 
foarte profunde și stabile. 

Activitatea clubului a constat în întâlnirile regulate de club, 
o dată pe săptămână, după ore, și activităţile excepţionale, 
desfășurate o dată sau de câteva ori pe an. Activitatea de club s-a 
axat, pe de o parte, pe jocuri de comunicare, de argumentare, 
de autocunoaștere, de dezvoltare a creativităţii și, pe de altă 
parte, pe exersarea formatelor de dezbateri (Karl Popper 
Debate, World Schools Debate, Parliamentary Debate1). Prin 
evenimente excepţionale înţeleg competiţiile de dezbateri la 
diferite niveluri (între cluburi, la nivel regional, naţional sau 
internaţional) și trainingurile de arbitraj pentru dezbateri, 
respectiv „sărbătorile” proprii ale clubului: sărbătorirea zilei 
de naștere a clubului în fiecare an la data de 14 februarie și 
revelionul debate, sărbătorit în fiecare an în data de 2 ianuarie. 
La ambele evenimente participă actualii și foștii membri ai 
clubului.

Prezentând activitatea de debate, Driscoll și Zompetti 
(2003) menţionează importanţa existenţei unui spaţiu propriu 
al clubului de dezbateri, unde să fie depozitată toată recuzita 
necesară activităţii, unde poate fi păstrată documentaţia strânsă 
pe parcursul anilor pentru diversele competiţii de debate, pot 
fi expuse premiile, diplomele, cupele obţinute de membrii 

1  Pentru mai multe detalii despre aceste formate de debate, 
vezi: Jim Hanson: NTC’s Dictionary of Debate. National Textbook 
Company, Lincolnwood, Illinois, USA, 1990, sau: Horváth Gizela: 
A vitatechnika alapjai. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 

clubului. Acesta este un loc care aparţine tinerilor, „unde ei 
vor găsi prieteni care împărtășesc entuziasmul lor pentru 
debate” (Driscoll și Zompetti, 2003, p. 80). Din fericire, 
clubul „Protagora” a deţinut un astfel de „loc comun” în cadrul 
Liceului „Ady Endre”: o mică sală, înzestrată, prin intermediul 
ARDOR, cu trei calculatoare, un copiator, trei mese și cinci 
scaune și cu o bibliotecă formată din câteva sute de cărţi, în 
special din domeniul filosofiei și știinţelor sociale. În această 
sală, pe perete se află o listă cu numele tuturor elevilor care 
au făcut parte din club de la origini și până azi, fotografii ale 
elevilor aflaţi în competiţie, primul jurnal al clubului, în care 
se află înregistraţi primii ani ai activităţii clubului și mai multe 
albume cu fotografii care documentează activitatea clubului 
de la prima competiţie regională de dezbateri (1995) și până 
astăzi. Conducerea Liceului „Ady Endre” a sprijinit fără 
rezerve clubul de dezbateri: pe lângă faptul că a asigurat un 
spaţiu pentru biroul clubului, a permis elevilor să participe la 
competiţii (motivând eventualele absenţe de la orele de curs), a 
sprijinit material deplasarea elevilor la competiţii și a premiat la 
sfârșit de an pe cei mai merituoși debateri. 

În afara acestui spaţiu fizic, clubul are și un spaţiu virtual: 
site-ul Asociaţiei Transilvane Disputa (www.ede.ngo.ro) și o 
listă electronică de discuţii. Deseori, dacă trebuie luată rapid o 
decizie, membrii clubului organizează conferinţe pe messenger. 

Debaterii din clubul de dezbateri „Protagora” de-a lungul 
anilor au avut succese remarcabile. Cel puţin în fiecare al 
doilea an, o echipă a clubului a câștigat competiţia regională 
(la care participă, de regulă, toate cluburile de dezbateri în 
limba maghiară din ţară), iar în clasamentul vorbitorilor pe 
primele trei locuri la fiecare competiţie, fără excepţie, s-au 
aflat și debateri orădeni. De regulă, printre membrii clubului 
s-au aflat, în aceeași generaţie, doi-trei debateri de valoare 
apropiată, care și-au disputat primele locuri în clasamentele 
diverselor competiţii. Participarea la competiţii internaţionale 
a devenit mai intensă în ultimii trei ani, fără ca la acest nivel să 
fie obţinute succese remarcabile. 

Clubul de dezbateri „Protagora” a participat la acţiuni 
comune cu elevii din alte licee orădene (Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”), deși 
aceste cooperări au fost mai mult sporadice. 

VALENŢE EDUCATIVE ALE PROGRAMULUI DE DEZBATERI

Valenţele educative ale programului de dezbateri sunt 
incontestabile. Competenţele dobândite prin acest program 
pot fi clasificate în următoarele mari categorii:

– competenţe cognitive: acestea se referă, în primul rând, 
la utilizarea instrumentelor logice în vederea aprofundării 
cunoștinţelor despre un anumit domeniu 

– competenţe retorice: se referă la abilitatea de a prezenta 
astfel o poziţie, încât auditoriul să fie convins de adevărul unei 
teze, corectitudinea unei alegeri, oportunitatea unei decizii

– competenţe sociale: se referă, pe de o parte, la capacitatea de 
a interrelaţiona cu alte persoane, pe de altă parte, la capacitatea 
de a se integra într-un colectiv, de a participa la construirea și 
menţinerea unei comunităţi. 

Majoritatea lucrărilor de specialitate din domeniu accen-
tuează în primul rând competenţele cognitive și retorice. Dana 
Hensley și Diana Carlin (1994) accentuează faptul că, prin 
debate, elevii își însușesc deprinderi de gândire critică, strategii 
de documentare și cercetare, deprinderi de discurs public. 
În răspunsul formulat la întrebarea: De ce trebuie sprijinit 
debate-ul?, Colbert și Biggers (1992) consideră că beneficiile 
aduse de debate se referă la trei mari domenii: competiţiile de 
debate dezvoltă competenţele comunicative ale studenţilor, 
debate-ul oferă o experienţă educativă unică prin modul în 
care promovează profunzimea studiului, analiza complexă și 
gândirea critică focusată, iar în al treilea rând debate-ul oferă 
o excelentă pregătire pre-profesională. În lucrarea lor destinată 
utilizării metodei dezbaterii la orele de curs, Alfred Snider 
și Maxwell Schnurer (2002) prezintă, mai întâi, elementele 
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procesului dezbaterii, care sunt, de fapt, instrumente cognitive 
și retorice: documentarea, construirea unui argument, constru-
irea unui caz (a unui sistem de argumentare), analiza critică 
a punctelor de vedere opuse, luarea unei decizii, deprinderi 
de comunicare orală, deprinderi de ascultare atentă. Abia 
după enunţarea acestor elemente ale debate-ului, autorii trec 
la descrierea altor beneficii ale acestor metode educative: 
motivarea studenţilor pentru tema dezbătută, crearea unor 
deprinderi necesare susţinerii publice a unui punct de vedere, 
formarea unor deprinderi de persuasiune, transmiterea unor 
cunoștinţe de gândire critică, crearea unei atmosfere pozitive 
la ora de curs. Observăm că majoritatea acestor obiective ţin 
tot de competenţe cognitive și retorice. Există multe lucrări de 
specialitate care sunt structurate pe dimensiunile pregătirii și 
desfășurării evenimentului dezbaterii2, dar cele mai multe texte 
nu fac deloc referire la plusul adus de însăși comunitatea de 
debateri3. Ca o excepţie, aspectul etic al dezbaterilor este totuși 
complex pus în valoare de specialistul în debate-ul academic 
Alfred C. Snider (1992).

Experienţa mea de 14 ani ca instructor și arbitru de 
dezbateri m-a convins că activitatea de club este cel puţin atât 
de importantă din punct de vedere educaţional ca și metoda 
dezbaterilor. Competenţele puse în valoare de autorii amintiţi 
mai sus sunt deosebit de importante, dar pot fi obţinute 
și prin orele de curs, dacă acestea sunt bine organizate. 
Documentarea, construirea argumentelor, susţinerea publică 
a acestora, atacarea argumentelor și respingerea atacurilor pot 
fi exersate la orice oră de curs, și cu precădere la disciplina 
Logică și argumentare. Lucrul în echipă, deschiderea faţă de 
ceilalţi, asumarea responsabilităţii faţă de celălalt, construirea 
laborioasă a sentimentului de „noi”, a conștiinţei apartenenţei 
la o comunitate, toate acestea sunt „bonusuri” educative ale 
activităţii de club. 

Pentru a documenta această ipoteză, am aplicat un chestionar 
prin e-mail unui grup format din foști membri ai clubului 
de dezbateri „Protagora”. Ei au fost solicitaţi să-și formuleze 
opinia privind modul în care apreciază efectele activităţii de 
debater asupra formării personalităţii lor și să sublinieze acele 
competenţe la formarea cărora consideră că un rol decisiv l-a 
jucat calitatea lor de debateri. 

Prima parte a chestionarului cuprinde întrebări evaluatoare 
(care se referă la opiniile subiecţilor privind cele mai importante 
efecte pozitive, respectiv negative ale debate-ului), respectiv un 
set de întrebări factuale, menite să pună în evidenţă stabilitatea 
în timp a comunităţii de debate. Acest factor al competenţelor 
sociale l-am denumit koinonia. Partea a doua a chestionarului 
numește 51 de competenţe concrete4, care pot fi împărţite în 
trei categorii: 

Competenţe de interrelaţionare emoţională – pathos
Competenţe de interrelaţionare morală – ethos
Competenţe de interrelaţionare practică, eficientă – telos
Subiecţilor li s-a solicitat să marcheze acele competenţe la a 

căror dezvoltare consideră că a participat decisiv activitatea de 
debate din școală. 

Chestionarul a fost aplicat unui grup format din 16 foști 
membri ai clubului de dezbateri Protagora. Grupul reprezintă 
aproape toate generaţiile de debateri de până acum: există 
printre ei actuali elevi, respectivi câte unu-doi debateri din 
același an, cei mai vârstnici subiecţi fiind cei care au finalizat 
studiile acum 14 ani. 

2  De ex., Rybacki și Rybacki, 2004, are următoarele capitole: 
Ce este argumentarea? De unde să încep argumentarea? Despre ce 
anume voi pleda? Cum să analizez moţiunile? Cum se creează o 
unitate de argumentare? Cum voi demonstra argumentul? Cum 
voi demonstra logic în faţa publicului? Ce ar trebui să evit? Cum 
se dezbat moţiunile de natură faptică? Cum se dezbat moţiunile de 
valoare? Cum se dezbat moţiunile de strategie? Cum să-mi prezint 
argumentele în faţa publicului? 

3  Printre puţinele excepţii: Driscoll și Zompetti, 2002. 
4  În alcătuirea listei competenţelor am utilizat chestionarul 

privind competenţele interpersonale propus de Rudas János, 1990, 
pp. 268-271, într-o structurare diferită de cea originală. 

În ce privește evaluarea generală a activităţii de dezbateri, 
dintre cei 16 subiecţi 14 au apreciat că această activitate le-a 
fost foarte utilă și doar doi au considerat-o pur și simplu utilă. 
Alte opţiuni nu au fost formulate. 

În cele ce urmează, voi prezenta cei patru factori prin prisma 
răspunsurilor formulate de subiecţi. 

a. koinonia (coeziunea, stabilitatea în timp a comunităţii 
de debate). Însuși faptul că la solicitarea mea au răspuns 
persoane deja mature, care au absolvit liceul de mai mulţi ani, 
deci probabil au deja și studiile superioare absolvite și o viaţă 
matură, autonomă, este o dovadă a faptului că se mai simt 
legaţi de comunitatea din care au făcut parte. Nu e de mirare, 
deoarece cei mai mulţi dintre ei fie au întâlnit la clubul de 
debate cel puţin pe unul dintre cei mai buni prieteni ai lor, 
fie au participat la această activitate împreună cu aceștia. La 
întrebarea privind câţi dintre cei mai buni prieteni ai săi i-a 
întâlnit subiectul în clubul de debate, am primit un răspuns 
glumeţ, dar care reflectă atmosfera din club: „dintre cei mai 
buni cinci prieteni de-ai mei, cel puţin zece au fost debateri”. 
Foștii debateri ţin legătura cu foștii lor colegi prin metodele de 
comunicaţie moderne, dintre care cel mai des amintite sunt 
internetul (e-mail și messenger), respectiv telefonul, dar mulţi 
dintre ei ţin să se întâlnească și personal, dacă se află în același 
oraș – după cum a remarcat unul dintre subiecţi5. Unul dintre 
subiecţi a declarat că, săptămânal, schimbă mesaje prin chat cu 
ceilalţi, sau cel puţin o dată pe lună. Un alt subiect a declarat 
că, dacă se întâlnește cu alţi colegi pe care îi vede mai rar, pot 
discuta împreună ore în șir într-o atmosferă caldă și plină de 
spiritualitate. 

Cei mai mulţi dintre subiecţi au declarat că, după terminarea 
liceului, au participat de peste 10 ori la activităţi ale clubului, 
dar sunt și cazuri în care aceste ocazii se ridică până la peste 
50 de evenimente. Unii dintre foștii debateri, studenţi fiind, 
s-au ocupat pentru un timp de clubul de debate al elevilor din 
clasele V-VIII, în mod absolut benevol și voluntar. 

La întrebarea dacă le lipsește clubul de debate, majoritatea 
acestora au răspuns afirmativ. Doar două persoane au declarat 
că nu simt lipsa clubului, una dintre ele motivând prin faptul că 
personalitatea ei s-a schimbat, astfel încât cadrele debate-ului 
au devenit prea strâmte. Concretizarea aspectului a cărui lipsă 
o simt cel mai mult ne arată importanţa activităţii clubului 
pentru dezvoltarea competenţelor sociale ale participanţilor: 
marea majoritate au pus pe primul loc colectivitatea, decla-
rând că le lipsesc prietenii, colegii. Urmează o formulare mai 
complexă a acestui gând: ceea ce lipsește este „apropierea 
sufletească a partenerilor spirituali, faptul că interacţiunea 
verbală generată de folosirea liberă a cugetării se desfășura de 
la sine și în siguranţă, nefiind nevoiţi să ne confruntăm cu 
problemele ivite independent de activitatea noastră”. Deseori, 
este resimţită lipsa „căsuţei debate”, precum și taberele de 
debate. Unii dintre respondenţi amintesc atmosfera incitantă 
a competiţiilor, pregătirea pentru competiţii. În formularea 
unuia dintre subiecţi, cel mai mult îi lipsește faptul „de a 
fi debater”. În această formulare se reflectă concepţia după 
care a fi debater este un statut de invidiat, la care e greu de 
renunţat. 

b. Pathos, ethos și telos
Importanţa debate-ului pentru teritoriile simbolizate de 

acești termeni am pus-o în evidenţă prin opiniile subiecţilor 
privind compararea competenţelor în cazul cărora influenţa 
debate-ului pare a fi decisivă. Din lista de 51 de competenţe, 
subiecţii au putut alege acele competenţe pe care le-au consi-
derat relevante, într-un număr nespecificat. În scrisoarea 
însoţitoare, unul dintre ei a mărturisit că, până la completarea 
chestionarului, nici nu și-a dat seama cât de multe dintre 
competenţele pe care le deţine au fost influenţate decisiv de 
debate. 

5  Dintre cei intervievaţi, doar câţiva locuiesc și acum la 
Oradea, alţii sunt răspândiţi în ţară (Cluj, București) sau în 
străinătate (Ungaria, Germania).
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La o simplă numărare a referinţelor, reiese că subiecţii au ales 
de 117 ori itemi din blocul telos, de 76 de ori itemi din blocul 
ethos și de 67 de ori pe cele din blocul pathos. Dacă ţinem seama 
de faptul că blocul telos se referă la competenţe care fac eficientă 
realizarea unui scop (deci nu au neapărat relevanţe pentru 
comunitate), dar celelalte blocuri sunt nemijlocit alcătuite din 
competenţe sociale, este clar ce importanţă mare are activitatea 
din clubul de debate pentru formarea acestor competenţe. 

Din blocul telos, cel mai des amintite competenţe sunt 
următoarele: a concepe planul rezolvării unei probleme, a privi 
critic propunerile proprii și pe ale celorlalţi, a concluziona o 
dezbatere, a formula concluzii, a formula probleme și scopuri. 
Singurul item care nu a fost ales de niciun subiect este 
următorul: a concura, pentru a-i depăși pe ceilalţi. Consider 
o realizare deosebită faptul că în clubul de debate „Protagora” 
s-a încetăţenit o astfel de atitudine. Deseori, debaterii sunt 
văzuţi ca persoane foarte competitive, ahtiate după succes, care 
practică mai degrabă eristica6 decât argumentarea echilibrată, 
și care sunt în stare să treacă peste ceilalţi pentru a-și atinge 
ţelurile. Interviurile efectuate arată că acesta este un fals clișeu, 
iar activitatea de debate nu dezvoltă neapărat o competitivitate 
accentuată. 

Din blocul ethos, subiecţii au apreciat deprinderea de a-și 
formula observaţiile critice, ceea ce este perfect explicabil 
prin faptul că debate-ul are ca scop formarea gândirii critice, 
argumentate. De asemenea, un scor important a obţinut 
capacitatea de a vorbi în faţa grupului și deprinderea de a cugeta 
înainte de a vorbi. Deprinderi ce pot fi decisive în ameliorarea 
comportamentului social al subiecţilor sunt capacitatea de a-și 
controla reacţiile impulsive, cea de colaborare cu ceilalţi, cea 
de a crea armonie, înţelegere în grup sau de a-i determina pe 
ceilalţi să vorbească – toate acestea subliniate de către subiecţi. 

Din blocul pathos, cele mai înalt cotate competenţe sunt cele 
de a fi foarte atent la ce se întâmplă în jur, respectiv de a ghici 
ţelurile și motivaţia celorlalţi oameni. De asemenea înalt cotate 
sunt capacitatea de a observa tensiunea în grup și de a observa 
dacă grupul ocolește o temă dată. 

CONCLUZII

Prin prezentarea clubului de dezbateri „Protagora” de la 
Liceul „Ady Endre” din Oradea am dorit să prezint o experienţă 
educativă extracurriculară ale cărei valenţe educative le-am pus 
în evidenţă prin mijloace descriptive și analitice. 

Datele oferite susţin ipoteza potrivit căreia activitatea din 
clubul de debate oferă participanţilor oportunitatea ca, pe 
lângă deprinderile cognitive de gândire critică și argumentare, 
să dobândească competenţe sociale complexe. Acest al doilea 
aspect educativ este pe cât de dezirabil, pe atât de greu de 
planificat și realizat în cadrul orelor curriculare obișnuite. 
Existenţa cluburilor de debate este o oportunitate deopotrivă 
pentru elevi și colectivitate în vederea reconstruirii micilor 
comunităţi, de care este o atât de mare nevoie în societatea 
atomizată contemporană. Chiar dacă s-ar putea obiecta faptul 
că grupul intervievat nu este suficient de numeros pentru a 
fi reprezentativ, consider că aprecierea net pozitivă de către 
subiecţi a efectului activităţii de debate asupra competenţelor 
lor sociale este relevantă pentru valenţele ei educative. Cu atât 
mai mult, cu cât este o concordanţă deplină între răspunsurile 
date la întrebările deschise și variantele alese la șirul de întrebări 
închise. Consider că sprijinirea oficială a acestei activităţi ar 
putea avea efecte benefice asupra evoluţiei comunităţilor de 
diferite niveluri, asupra calităţii vieţii civile în societate. 

6  Platon și Aristotel deopotrivă fac distincţie între discuţia 
în contradictoriu argumentată (dialectică) și eristică, pe care o 
consideră un tip de dispută verbală al cărei unic ţel este respingerea 
cu orice preţ a afirmaţiilor oponentului. Raţionamentul eristic sub 
aparenţele raţionalităţii, de fapt, violentează regulile raţiunii. Platon 
prezintă un exemplu al acestei atitudini în dialogul Euthydemos. 
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Prin îndrumarea profesională a tinerilor se înţelege însușirea 
unor cunoștinţe și formarea unor deprinderi, dezvoltarea 
intereselor, înclinaţiilor și aptitudinilor, formarea unor motivaţii 
pentru alegerea unei cariere, formarea unor calităţi de voinţă 
și caracter, dezvoltarea cunoașterii de sine și pregătirea deciziei 
vocaţionale a acestora. 

În acest context, un rol important în îndrumarea carierei 
îi revine școlii prin procesul instructiv-educativ. Educaţia își 
descoperă, astfel, în mod necesar, și dimensiunea sa de consiliere, 
în interacţiune cu cea de informare și formare a personalităţii 
umane.

Cariera este definită ca „o succesiune de ocupaţii, de 
îndeletniciri și poziţii pe care le adoptă o persoană în decursul 
perioadei active a vieţii sale” (Tomșa, 1999).

Conform Declaraţiei Asociaţiei Internaţionale de Orientare 
Școlară și Profesională de la Stockholm (1995), consilierea și 
orientarea sunt servicii care au menirea să ajute tinerii și adulţii:

• „să se înţeleagă mai bine și să se evalueze
• să comunice eficient cu alţii
• să elaboreze planuri cu privire la propria carieră și la 

formarea adecvată necesară
• să aibă în vedere cariere alternative
• să facă faţă cu succes diferitelor obstacole pentru a-și 

câștiga locul în societate și pe piaţa muncii” (Jigău, 
2001).

Orientarea profesională este un sistem de măsuri și acţiuni 
educaţionale întreprinse de factorii responsabili în vederea 
sprijinirii elevului/studentului în alegerea unei școli/profesii.

Spectrul activităţilor este mai larg și include: informarea, 
formarea și alte activităţi care influenţează factorii implicaţi.

Consilierea profesională este acel tip de consiliere a cărei temă 
este decizia legată de opţiunea pentru o anume profesie/carieră.

Consilierea este „o formă de socializare sau învăţare socială 
prin faptul că oferă indivizilor noi experienţe și informaţii, prin 
care pot să-și contureze mai bine și să-și dezvolte identitatea și 
imaginea de sine, să se integreze cu succes sau să le faciliteze 
depășirea unor contexte critice ale vieţii” (Jigău, 2001).

Factorii implicaţi în îndrumarea profesională a tinerilor sunt 
de ordin psihosocial (familia, școala, grupul de prieteni, cererea 
pieţei forţei de muncă) și individual (aptitudinile, nivelul de 
pregătire intelectuală, motivaţia, profilul de personalitate).

Într-o cercetare pe care am efectuat-o pe un lot de șaptezeci 
de studenţi ai facultăţii de Ingineria Materialelor și Sistemelor 
Tehnologice (IMST) din cadrul Universităţii Politehnica din 
București, am avut ca scop relevarea modului în care studenţii 
consideră că vor profesa ori nu în domeniu după terminarea 
facultăţii.

Ca metode de cercetare am folosit ancheta pe bază de 
chestionar și convorbirea individuală și de grup. Din prelucrarea 
datelor a rezultat că 60% dintre studenţi consideră că și-au ales 

corect facultatea și vor profesa în domeniu după finalizarea 
studiilor.

La întrebarea „Care a fost factorul decisiv în alegerea facultăţii 
pe care o urmaţi”, aceștia au răspuns că, în alegerea făcută, au 
primat aptitudinile considerate de ei ca fiind compatibile cu 
domeniul de studiu.

Restul de 40%, care s-au încadrat în categoria „indeciși dacă 
vor profesa în domeniu” sau „refuză să profeseze în domeniu”, 
și-au justificat statutul în două moduri: 

• pe de o parte, studenţii care au venit la această facultate 
sub îndrumarea sau chiar impunerea ei de către părinţi

• pe de altă parte, studenţii care la vremea respectivă deși 
au considerat că dispun de aptitudini potrivite, între 
timp au apărut modificări în personalitatea lor, astfel 
că au dobândit noi aptitudini, iar interesele din prezent 
nu se mai potrivesc cu cele dinainte, motiv pentru care 
consideră potrivit un alt tip de facultate, implicit de 
carieră. 

Pentru această categorie de studenţi indeciși în privinţa 
alegerii drumului profesional – în mod special – dar și pentru 
studenţii care, deși consideră că sunt la locul potrivit, au totuși 
nevoie de o informare suplimentară în domeniu, tot mai multe 
universităţi vin în sprijinul acestora cu centre de consiliere și 
orientare în carieră.

Universitatea Politehnica din București dispune de un astfel 
de centru de consiliere și orientare în carieră. Misiunea centrului 
este de a oferi studenţilor și absolvenţilor servicii de asistenţă și 
consiliere pentru cunoașterea ofertei educaţionale a Universităţii 
Politehnica, precum și pentru cunoașterea propriilor abilităţi și 
interese profesionale, în vederea alegerii adecvate a unei cariere în 
acord cu profilul psihologic, aspiraţiile, studiile alese, exigenţele 
profesiunilor și ocupaţiilor existente.

Centrul de orientare și consiliere în carieră (COCC) al 
Universităţii Politehnica din București desfășoară o serie de 
activităţi:

• oferă evaluări asupra aptitudinilor și capacităţilor 
individuale ale studenţilor și absolvenţilor

• informează cu privire la posibilitatea obţinerii de atestate 
profesionale sau de competenţă cu privire la formarea 
profesională continuă: cursuri postuniversitare, studii 
aprofundate de master, doctorat

• pregătesc studenţii și absolvenţii pentru căutarea unui 
loc de muncă, prin asistenţă de specialitate acordată la 
elaborarea unui CV, redactarea unei scrisori de intenţie, 
familiarizarea cu tehnicile și condiţiile unui interviu de 
angajare

• dispune de o bază de date cu târguri de burse și locuri de 
muncă, la dispoziţia studenţilor și absolvenţilor.

ÎNDRUMAREA PROFESIONALĂ A TINERILOR 
– ÎNTRE OPŢIUNE ȘI OBLIGAŢIE

Elena-Sorina Bărboiu, 
Universitatea Politehnică București

ABSTRACT

Choosing a career is not an easy task to accomplish; it’s a decision which must be prepared from early on, in total concordance with one’s innate 
aptitudes but also leaving room for the ones inevitably aquired during the formation of the young person’s personality. A correct knowledge and 
evaluation of these aspects, also taking into account the current offer on the job market, help the young person save a lot of wasted time and any 
disappointments. This paper proposes to describe the conditions that facilitate the correct choice of a career, also naming the role of the institutions 
that come to help young people at the beginning of their career.
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Alegerea unei cariere nu este un lucru tocmai ușor, este o 
chestiune care ţine de perspectivă; din aceste motive necesită 
o atentă planificare în scopul evitării greșelilor care duc la 
dezamăgiri și pierdere de timp.

Desigur că reorientarea profesională nu poate fi considerată 
un eșec. În momentul în care optezi pentru o profesie, o faci 
pentru că dispui de o aptitudine clară, confirmată, exersată în 
direcţia respectivă. Aptitudinile reprezintă o componentă a 
personalităţii alături de temperament și caracter, astfel că se poate 
întâmpla, în urma unor experienţe de viaţă, să survină modificări 
majore în structura de personalitate, care își vor pune, implicit, 
amprenta și asupra aptitudinilor, modificând direcţia lor. Se 
dobândește astfel un alt tip de aptitudini, diferite de cele exersate 
până atunci, impunându-se de la sine un alt tip de carieră.

Educaţia pentru orientarea în carieră are în vedere tocmai 
acest aspect: clarificarea propriei personalităţi înaintea clarificării 
unui drum profesional.

Psihologul Holland, autorul chestionarului de interese care-i 
poartă numele – instrument de bază folosit în orientarea carierei 
– consideră că nu putem trata cariera separat de personalitate.

Psihologul este de părere că fiecărui tip de personalitate îi 
corespunde un domeniu de activitate, iar pentru a face o alegere 
corectă, trebuie mai întâi să-ţi fie evaluată personalitatea.

Holland descrie șase tipuri de personalitate, care recomandă 
șase tipuri de profesii, după cum urmează:

Tipul Realist (motor) – personalitate orientată spre activităţi 
care presupun manipularea obiectelor.

Domeniul de activitate corespunzător – inginer, instalator, 
electrician, pompier.

Tipul Intelectual (investigator) – personalitate orientată 
spre activităţi mental-abstracte.

Domeniul de activitate corespunzător – informatician, biolog, 
chimist, fizician.

Tipul Artistic (estetic) – personalitate orientată spre 
manifestarea și dezvoltarea creativităţii și spontaneităţii.

Domeniul de activitate corespunzător – actor, designer modă, 
grafician, arhitect.

Tipul Social (susţinere) – personalitate empatică, orientată 
spre împlinirea nevoilor semenilor.

Domeniul de activitate corespunzător – pedagog, psiholog, 
asistent social, medic.

Tipul Întreprinzător (persuasiv) – personalitate orientată 
spre dezvoltarea contactului cu oamenii, ea fiind în ipostaza de 
lider.

Domeniul de activitate corespunzător – presă, mass-media, 
avocat, manager.

Tipul Convenţional (conservator) – personalitate orientată 
spre activităţi care presupun manipularea ideilor, informaţiilor 
într-un spaţiu bine definit.

Domeniul de activitate corespunzător – bibliotecar, secretar, 
farmacist.

Dezvoltarea carierei este un proces care ar trebui să înceapă de 
timpuriu, rolul familiei și al școlii fiind foarte important într-o 
lume aflată în continuă schimbare.

Cultivarea unor atitudini și abilităţi de explorare și planificare 
a carierei trebuie să înceapă încă de la grădiniţă. În jocuri și 
activităţi, copiii descoperă meserii, colaborarea și lucrul în echipă.

În continuare, „la clasele I-IV se recomandă să fie cultivate 
elevilor valori și atitudini fundamentale în orientarea lor viitoare: 
motivaţie, interes, responsabilitate în luarea de decizii. Clasele 
V-VIII trebuie să aprofundeze aceste aspecte legate de ocupaţii și 
carieră, elevii să fie ajutaţi să cunoască alternative educaţionale, 
să-și construiască un plan de carieră și obiective de lungă durată” 
(Tomșa, 1999). În clasele de liceu se va urmări tranziţia la piaţa 
muncii, cu opţiuni și strategii pentru construirea unui traseu de 
formare și dezvoltare personală și profesională.

Pe tot parcursul procesului de orientare în carieră, atât 
școala, cât și familia trebuie să ajute elevii, studenţii pentru a le 
asigura șanse reale pe piaţa muncii, doar în acest fel îndrumarea 
profesională realizându-se corect și eficient.

În concluzie, se poate spune că o informare asupra principiilor 
care guvernează piaţa muncii, asupra perspectivelor reale de 
angajare, despre posibilităţile profesionale oferite de un anumit 

nivel de educaţie reprezintă un demers util încă din perioada 
școlarizării. Prin consilierea și orientarea profesională acordate 
tinerilor se urmărește creșterea încrederii acestora în forţele 
proprii și în capacitatea lor de a alege în concordanţă cu ce sunt 
și ce aptitudini îi recomandă.
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PROBLEMATICA ȘI CAUZELE ABSENTEISMULUI

Una dintre problemele grave cu care se confruntă azi 
școala românească, în contextul socioeconomic naţional, este 
creșterea constantă a absenteismului și chiar a abandonului 
școlar, pentru că societatea și școala, ca parte a sa, nu pot oferi 
tuturor elevilor motivaţia necesară efortului susţinut pe care-l 
presupune școlarizarea. Absenteismul școlar este o problemă 
socială (deși debutează cu fuga de la școală, interpretată ca o 
problemă emoţională), fiind explicat mai ales prin caracteristicile 
socioculturale ale mediului de provenienţă. Un studiu efectuat 
în 2004 de Institutul de Știinţe ale Educaţiei a relevat că 
modelele sociale de succes pe care le urmează copiii fac parte 
din categoriile: vedete TV, sportivi sau membrii familiei, și, 
în foarte mică măsură, din categoriile: profesori, politicieni, 
oameni de cultură, iar pentru a avea succes, nu contează prea 
mult pregătirea/educaţia/munca (Jigău, 2006).

Absenteismul desemnează un tip de conduită evazionistă 
permanentizată, care reflectă lipsa de interes, de motivaţie și 
de încredere a elevilor în educaţia școlară. Cu atât mai mult 
la adolescenţi, dorinţa de a exprima o atitudine personală, de 
a privi critic lumea, în special regulile impuse de instituţia de 
învăţământ, îi determină să aleagă ca alternativă la programul 
școlar alte activităţi, generatoare de satisfacţii personale imediate. 

Cei mai mulţi adolescenţi fug de la ore în semn de protest 
faţă de anumite situaţii apreciate de ei ca nedrepte, generate de 
factorii școlari (atitudinea profesorilor, discipline de învăţământ 
cu un grad ridicat de dificultate, construcţii școlare vechi, lipsite 
de mijloace de învăţământ moderne, programul supraîncărcat 
ș.a.). Există și adolescenţi hiperemotivi, la care absenteismul 
survine ca o reacţie la teama elevului de eșec, de a nu-și pierde 
statutul sau stima de sine. 

Absenteismul, în calitate de conduită deviantă a elevului, poate 
fi explicat prin influenţa unor factori individuali (determinările 
ereditare și unele particularităţi ale personalităţii în formare) și a 
unor factori sociali (de ordin familial și de ordin școlar).

Pentru noi, ca dascăli, este foarte important să înţelegem că 
mediul școlar poate avea influenţe psihopedagogice negative, 
printre care sub- și supraaprecierea capacităţilor reale ale 
elevului, dezacordul asupra motivaţiilor conduitei elevului și 
conflictele individuale în cadrul clasei de elevi. Stilurile didactice 
deficitare, manifestate prin suprasolicitarea intelectuală și 
nervoasă a elevilor printr-un exces de sarcini didactice, rigiditatea 

intelectuală, subiectivitatea în evaluarea activităţilor elevului, 
precum și eterogenitatea clasei de elevi, lipsa resurselor școlare 
și deficienţele în managementul general al învăţământului 
se constituie în factori de ordin școlar care nu fac decât să-l 
îndepărteze pe elev de școală. 

Familia are un rol fundamental în problematica absenteismului. 
Există familii care devalorizează educaţia școlară și, din această 
cauză, nu reacţionează la absenţele copiilor, pentru că părinţii 
înșiși nu au avut parte de rezultate de pe urma școlarizării. Situaţia 
economică precară îi determină pe unii părinţi să plece din ţară 
sau să pretindă copilului să lipsească de la școală, obligându-l la 
prestarea unor activităţi casnice sau aducătoare de venit. Lipsa 
de preocupare a familiilor faţă de absenţele elevilor poate avea și 
cauze precum bolile cronice, alcoolismul, chiar dependenţa de 
droguri. Unii părinţi sunt imaturi, anxioși și, din motive de cele 
mai multe ori imaginare, își ţin copiii acasă, crezând că astfel îi 
protejează.

RISCURI PE CARE LE IMPLICĂ ABSENTEISMUL

La vârsta adolescenţei absenteismul școlar prezintă riscuri 
importante, care pot duce la eșec școlar, abandon școlar, 
delincvenţă și pot ajunge chiar până la periclitarea vieţii 
adolescentului. „Absenteismul conduce la abandonul școlar, dar 
este, concomitent, cel mai important factor catalizator pentru 
consumul de droguri, violenţă și infracţionalitate” (Neamţu, 
2003, p. 194).

Eșecul școlar survine ca o consecinţă firească a fugii de la 
școală și a absenteismului și se manifestă acut prin repetenţie. Un 
studiu făcut asupra relaţiei dintre repetenţie și abandonul școlar 
a arătat că repetenţia crește probabilitatea abandonului școlar cu 
20-30% (Grissom și Shepard, 1989).

Abandonul școlar reprezintă părăsirea sistemului educativ 
înaintea încheierii ciclului de studii început sau înaintea obţinerii 
unei calificări profesionale. Elevii care abandonează școala 
sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism și au fost 
sancţionaţi, în repetate rânduri, pentru aceasta. Până la clasa a X-a 
de liceu sau de școală de arte și meserii, învăţământul românesc 
are caracter de obligativitate, elevii nu pot fi exmatriculaţi, dar 
asta nu reduce numărul de absenţe, ci, dimpotrivă, încurajează 
absenteismul. S-a constatat că, atunci când statul controlează 

ABSENTEISMUL ȘCOLAR – FACTOR DE RISC 
PENTRU ADOLESCENŢI
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ABSTRACT

 In Romania, high school students`s absenteeism has become higher and higher every year and it represents a critical behaviour, having a high 
deliquency risk especially because of the consequences it brings.

  What is important is the prevention of spreading this type of behaviour, which means, on the one hand knowing and eliminating/diminishing 
the causes that generate reduced attendacy and significant absenteeism, and on the other hand the students`s social and moral recovery. 

 The staff at the Technical College of Transport from Piatra Neamţ is preoccupied with improving students`s attendance. This concern has 
multiple materializations, one of which was a study from November-December 2008, meant to reveal the causes that make the adolescents skip classes. 
The study was addressed to 292 students (103 from urban areas and 189 from the rural areas), who were attending high school (180 students) and 
vocational school (112 students). The students filled in a complex questionnaire that involved an analysis of the main causes of absenteeism, the 
frequency of this behaviour, ways of improving it and so on. The questionnaire offered the students the possibility of suggesting solutions for preventing 
absenteeism, which was of great importance.

 The paper presents the results of the study and their interpretation in the national context of preventing/reducing students`s absenteeism.
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frecventarea școlii, abandonurile înaintea termenului legal al 
școlarităţii sunt relativ rare, dar sunt, de multe ori, deghizate sub 
forma absenteismului intens.

Efectele abandonului școlar sunt foarte grave, din mai multe 
considerente. În primul rând, cel care abandonează școala nu este 
nici bine format moral și civic, încât să-și poată exercita rolul de 
părinte sau cetăţean al unei comunităţi și nici nu are calificarea 
profesională care să-i permită integrarea socioeconomică. În 
al doilea rând, fiecare elev care abandonează școala reprezintă 
pentru viitor un cost social mult mai mare decât ar fi fost costul 
formării sale prin sistemul educativ. Strict economic, scumpă 
nu este persoana bine educată, ci persoana insuficient educată. 
Reciclarea unei astfel de persoane va costa mult și va fi dificil de 
realizat (Văideanu, 1991).

Tot din punct de vedere economic, abandonul școlar 
reprezintă un indicator al eficienţei sistemului școlar, sistemul 
școlar fiind cu atât mai ineficient cu cât indicele de abandon este 
mai mare (Neamţu, 2003).

Principalii factori de ordin școlar privind înclinarea spre 
delincvenţă a elevilor care au vârsta de 14-20 de ani sunt: 
absenţele frecvente de la școală, atitudinea indiferentă faţă 
de școală, autoritate rebelă faţă de autorităţile școlare și faţă 
de reprezentanţii ordinii, vizionarea frecventă a unor filme cu 
conţinut necorespunzător din punct de vedere educativ.

Realitatea arată că trecerea de la absenteism la comiterea unor 
acte precum vagabondajul sau cerșetoria, iar apoi la delicte grave 
(furt) sau extrem de grave (consum de droguri, tâlhărie, viol, 
crimă) este foarte fragilă în perioada adolescenţei. Se poate afirma 
că abandonul școlar reprezintă principalul indicator predictiv al 
orientării indivizilor către o carieră delincventă (Neamţu, 2003). 
Atunci când abandonul școlar este precedat de episoade de fugă 
de la școală sau de acasă, tranziţia spre activitatea infracţională se 
realizează mult mai repede.

Cercetările întreprinse asupra modului în care abandonul 
școlar influenţează delincvenţa au arătat nu numai că o mare 
parte dintre cei care abandonează școala comit acte de delincvenţă 
juvenilă, ci și că există o legătură clară între precocitatea 
abandonului școlar și structurarea carierei delincvente la vârsta 
adultă (Fattah, 1991).

Pe fondul teribilismului și al lipsei de înţelegere manifestate de 
părinţi sau de profesori, influenţa anturajului prost ales poate fi 
nefastă asupra adolescentului aflat deja în derivă. Din dorinţa de 
independenţă materială, unii adolescenţi devin verigi ale lanţului 
de distribuitori și consumatori de droguri, cu consecinţe asupra 
tuturor aspectelor vieţii celui implicat, de la comportament care 
vine în contradicţie cu legea și până la degradarea stării de sănătate 
și chiar moartea acestuia. Sub efectul consumului de droguri, 
moartea poate surveni nu doar ca urmare a unei supradoze, ci și 
în urma suicidului, determinat de alterarea stării psihice. 

Prea mulţi adolescenţi sunt găsiţi în baruri în timpul pro-
gramului școlar, unde consumă atât droguri, cât, mai ales, băuturi 
alcoolice, care determină aceleași fenomene de deteriorare a per-
cepţiei asupra propriei persoane și a celor din jur. Foarte multe 
acte de delincvenţă au fost comise atunci când tinerii „și-au 
făcut curaj” prin consumul de alcool. Din păcate, nu lipsesc 
nici cazurile de deces prin comă alcoolică, deoarece ei beau în 
scurt timp o mare cantitate de alcool, tot din teribilism, și nu 
conștientizează când li se face rău. 

STUDIU REALIZAT LA COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI 
DIN PIATRA-NEAMŢ ÎN PROBLEMA ABSENTEISMULUI

Obiectivul studiului a fost identificarea cauzelor care deter-
mină fuga de la școală și absenteismul în unitatea noastră 
școlară, iar pe această bază să se elaboreze un plan de măsuri 
educaţionale. Studiul a fost realizat, în noiembrie-decembrie 
2008, pe un eșantion reprezentativ format din 292 de elevi (103 
elevi din mediul urban și 189 de elevi din mediul rural), înscriși 
la liceu (180 de elevi) și în învăţământul profesional (112 elevi). 
Elevii au completat un chestionar complex, care viza o analiză 
a principalelor cauze ale absenteismului, frecvenţa manifestării 

acestui comportament, metode de prevenire ș.a. Importantă a 
fost posibilitatea pe care chestionarul le-a oferit-o elevilor de a 
propune soluţii pentru această problemă.

În Fig. 1-12 sunt prezentate grafic rezultatele chestionarelor 
aplicate. Aceste rezultate corespund răspunsurilor reale date de 
elevi, în sensul că aceștia nu au dat toţi și întotdeauna numărul 
de răspunsuri cerute de întrebări, din motive care ţin de modul 
în care au înţeles să completeze aceste chestionare. În Fig. 1 și 2 
se prezintă motivele pe care elevii le invocă pentru absenţe și se 
constată că principalele cauze sunt legate de programul școlar prea 
încărcat (Fig. 1: 24% dintre elevi), de teama de a nu lua o notă mică 
(Fig. 2: 49% dintre elevi), dar și de teama de profesor. Explicaţia 
faptului că elevii preferă să fugă de la o oră de clasă, decât să obţină 
o notă proastă, se poate căuta, pe de o parte, în atitudinea rigidă 
a profesorului, iar, pe de altă parte, în lipsa de încredere a elevului 
în forţele proprii. Elevul intră într-un cerc vicios, deoarece una 
dintre cauzele eșecului școlar este nefrecventarea cu regularitate a 
orelor de curs.

Este îngrijorător și numărul de ore la care elevii lipsesc 
săptămânal (Fig. 3), cei mai mulţi absentând la 3-6 ore pe 
săptămână (37% dintre elevi) sau 1-3 ore pe săptămână (32% 
dintre elevi), iar aproximativ 3% dintre elevi sunt expuși riscului 
de abandon școlar, fiindcă lipsesc mai mult de 15 ore în fiecare 
săptămână.

Faptul că elevii lipsesc mai mult la modulele de specialitate 
(Fig. 4: 26% dintre elevi) nu se poate pune doar pe seama 
personalităţii profesorului, ci se poate explica, pe de o parte, prin 
lipsa resurselor materiale fără de care educaţia profesională (cu 
caracter pronunţat aplicativ) nu poate fi concepută, iar, pe de 
altă parte, prin existenţa (din motive obiective) în orarul elevilor 
a unui număr mare de ore consecutive (până la o întreagă zi de 
școală) de același tip, cu același profesor (Fig. 5: 24% dintre elevi 
declară că sunt obosiţi). Principala cale prin care se poate realiza 
o cultură profesională este desfășurarea orelor de specialitate 
în laboratoare și cabinete dotate cu mijloace de învăţământ 
moderne, care să permită elevilor desfășurarea unor activităţi 
practice, mult mai utile și mai atrăgătoare. Cultura profesională 
este complementară celei intelectuale, deoarece „nu există 
socializare fără profesionalizare și nici profesionalizare fără o 
solidă formare anterioară” (Hubert, 1965, p. 383).

Din Fig. 6 se observă că 71% dintre elevi merg acasă atunci 
când absentează nemotivat, ceea ce explică oboseala pe care ei 
o invocă din cauza programului școlar prea încărcat, însă din 
Fig. 7 se desprinde faptul că 34% dintre elevi își petrec timpul 
cu prietenii când lipsesc de la școală, ceea ce ridică un semn 
de întrebare asupra sincerităţii răspunsurilor elevilor desprinse 
din Fig. 6. Mulţi elevi (Fig. 8: 69% dintre elevi) declară că 
absenţele nejustificate de la școală sunt cunoscute de părinţi, 
ceea ce este îngrijorător, deoarece familia ar trebui să fie primul 
factor de motivare a elevilor pentru învăţătură și să se implice în 
activităţile educative organizate de școală, pentru a oferi copiilor 
șanse sporite de reușită pentru viaţă. 

În Fig. 9-12 sunt prezentate părerile și propunerile elevilor 
privind motivele care i-ar determina să nu mai lipsească 
nemotivat.

Elevii doresc profesori mai indulgenţi (Fig. 9: 22% dintre 
elevi), care să-i aprecieze (Fig. 10: 58% dintre elevi), atmosfera la 
ore să fie plăcută (Fig. 11: 41% dintre elevi) și programul școlar 
să fie lejer (Fig. 12: 30% dintre elevi).

Este important ca atitudinea profesorului faţă de elevi să 
fie caracterizată prin afecţiune și înţelegere, datele cercetărilor 
arătând că „afecţiunea profesorului se corelează cu randamentul 
la învăţătură al elevului” (Ausubel, 1981, p. 537), determinând 
încredere reciprocă, elevii fiind atrași spre activităţile școlare. 

„Cu greu vom putea găsi un profesor care să se poată lăuda, dată 
fiind situaţia de azi a școlii, că el recunoaște în esenţa lor deficienţele 
unui copil și că le poate elimina. El nu este nicidecum pregătit 
în acest scop și nici nu are posibilitatea să fie pregătit, pentru că 
este obligat să urmeze o programă analitică, pe care trebuie să o 
transpună în practică, fără a-i fi îngăduit să se intereseze cu ce 
material uman are de lucrat” (Adler, 1996, p. 226).

Trebuie să ţinem seama că nicio altă etapă a vieţii nu cere 
mai multă înţelegere și mai multă afecţiune din partea adulţilor 
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(părinţi sau profesori) decât cea a adolescenţei. Deși ieșirea 
din conformismul infantil îmbracă forma multor stridenţe, 
excentricităţi, nesupuneri, cu ajutorul adulţilor (care trebuie să-l 
orienteze spre un ideal în viaţă), odată cu procesul de maturizare, 
adolescentul va înţelege că doar integrarea e calea de emancipare 
și valorizare.

Fig. nr. 1 Reprezentarea motivelor pentru care elevul consideră 
că absentează colegii săi

Fig. nr. 2 Reprezentarea motivelor pentru propriile absenţe

Fig. nr. 3 Reprezentarea numărului de absenţe pe săptămână

Fig. nr. 4 Reprezentarea disciplinelor de la care elevul 
absentează mai des

Fig. nr. 5 Reprezentarea dificultăţilor întâmpinate la materia 
la care elevul lipsește cel mai mult

Fig. nr. 6 Reprezentarea locurilor frecventate de elev în timpul 
programului școlar

Fig. nr. 7 Reprezentarea persoanelor cu care elevul își petrece 
timpul când lipsește de la școală
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Fig. nr. 8 Reprezentarea măsurii în care părinţii cunosc situaţia 
absenţelor elevului

Fig. nr. 9 Reprezentarea propunerilor elevilor pentru a face 
orele mai plăcute

Fig. nr. 10 Reprezentarea motivelor care ar îmbunătăţi 
prezenţa la ore

Fig. nr. 11 Reprezentarea caracteristicilor unei ore la care 
elevul ar fi prezent

Fig. nr. 12 Reprezentarea soluţiilor propuse de elevi pentru a 
rămâne la școală

POSIBILE CĂI DE ACŢIUNE PENTRU DIMINUAREA 
ABSENTEISMULUI

Munca de prevenire presupune cunoașterea și eliminarea 
cauzelor și a condiţiilor care generează tulburări de compor-
tament, la nivel microsocial (familie, școală, grup de prieteni), 
dar și macrosocial. Pentru aceasta, activitatea de perfecţionare a 
profesorului trebuie să includă cursuri de psihologia copilului, 
sociologia familiei, sociologia moralei, metode și tehnici de 
intervenţie psihologică (Cosmovici și Iacob, 1999).

Măsurile principale care trebuie luate la nivelul școlii, măsuri 
care se aplică și la Colegiul Tehnic de Transporturi din Piatra-
Neamţ pentru diminuarea absenteismului, vizează:

– descoperirea în timp util a surselor de disfuncţionalitate în 
procesul de învăţare și în viaţa școlară și remedierea lor;

– simplificarea programelor școlare, creșterea numărului de 
ore alocat disciplinelor opţionale;

– utilizarea unor tehnici de predare variate, concomitent 
cu continuarea eforturilor pentru asigurarea unor mijloace de 
învăţământ moderne, astfel încât învăţarea să devină interesantă 
și să stimuleze participarea elevilor;

– restabilirea disciplinei școlare, perturbată prin conduita de 
chiul, prin antrenarea elevilor-problemă în activităţi extrașcolare 
cât mai diverse (știinţifice, artistice, sportive, turistice, de 
divertisment);

– promovarea frecvenţei școlare prin susţinere și atenţie 
personalizată faţă de elevi, pentru creșterea atașamentului lor 
faţă de școală și sprijinirea în efortul de a depăși problemele 
personale cu impact negativ asupra frecvenţei școlare;

– cooptarea elevilor care lipsesc în diferite cercuri școlare, 
activităţi educative atractive pentru ei; 

– modificarea atitudinii și stilului educaţional al cadrelor 
didactice prin schimbarea interpretărilor și atitudinii faţă de 
fuga de la școală, deoarece în determinarea acestei conduite un 
rol important îl joacă deciziile și acţiunile cadrelor didactice;

– promovarea cooperării în clasă, astfel încât și elevii cu 
rezultate școlare modeste să experimenteze succesul;

– evitarea constituirii unor elite printre elevii clasei, evitarea 
etichetării, marginalizării celor care nu aparţin elitei;

– supravegherea permanentă a elevilor predispuși la absen-
teism, prin monitorizarea săptămânală a absenţelor și raportarea 
lor lunară conducerii școlii, concomitent cu informarea părin-
ţilor;

– prezentarea unor studii de caz în faţa clasei;
– integrarea elevilor-problemă în programe specializate de 

terapie comportamentală, cu obţinerea unor întăriri pentru 
manifestările de conduită dezirabile;

– elaborarea unor programe de reducere a absenteismului 
pentru elevii cu risc, în vederea diminuării disconfortului lor 
în clasă și oferirii unor modalităţi de sprijin pentru a-i ajuta 
să-și fixeze scopuri în viaţă și să-și dezvolte abilităţi pentru a le 
îndeplini;

– desfășurarea unor activităţi de consiliere individuală 
pentru a dezvolta la elevi autocontrolul, abilităţile de rezolvare a 
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problemelor/conflictelor, pentru a le mări stima de sine, a-i ajuta 
să se simtă preţuiţi, acceptaţi și importanţi și a le îmbunătăţi 
reprezentarea de sine;

– asigurarea unui program de audienţe, destinat atât părinţilor 
cu copii-problemă, cât și profesorilor, pentru cunoașterea 
aprofundată a personalităţii elevilor;

– întărirea parteneriatelor școlii cu familiile elevilor și cu 
întreaga comunitate locală.

Atitudinea pe care cadrul didactic o adoptă faţă de 
elev imediat după absentarea nemotivată de la o oră este 
determinantă în stoparea sau încurajarea acelui elev de a lipsi în 
continuare, existând riscul apariţiei fenomenului absenteismului 
(Neamţu, 2003). Este cunoscut faptul că, pentru a schimba un 
comportament indezirabil la un elev, trebuie să se acţioneze 
imediat ce acesta s-a produs, deoarece consecinţele imediate 
modifică comportamentul, pe când consecinţele pe termen lung 
nu-l modifică. (Bursuc și Popescu, 2007).

Profesorul psihopedagog contribuie semnificativ la îmbu-
nătăţirea adaptării școlare și a diminuării comportamentelor 
problematice, întrucât elaborează și aplică metode și procedee 
diagnostice și formative, prin care elevul să se cunoască în primul 
rând pe sine și, astfel, să-și dezvolte abilităţile de învăţare, de 
prelucrare creativă a informaţiilor acumulate și de aplicare a 
acestora în situaţiile concrete de viaţă.

Între elevii unei clase există diferenţe mari de ritm intelectual, 
de rezistenţă la efort, abilităţi și nevoi cognitive diferite, 
care impun o activitate instructiv-educativă diferenţiată. 
„Randamentul optim al acţiunii educative din școală este în 
funcţie de formula următoare: unei psihologii diferenţiate să-i 
corespundă o pedagogie individualizată” (Planchard, 1976, p. 
100).

În concluzie, putem reflecta la următoarea afirmaţie, mereu 
actuală: „În școală fiecare copil este pus într-o situaţie care 
urmărește dezvoltarea sa psihică. De aceea ea trebuie să satisfacă 
cerinţele unei dezvoltări psihice avantajoase pentru copil și 
societate. Numai o asemenea școală o vom putea noi numi 
școală socială” (Adler, 1996, p. 227).
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Societatea de astăzi ne oferă imaginea dinamică a unor 
contradicţii și confruntări, în care mersul accelerat al vieţii 
produce evenimente noi, copleșitoare.

O serie de convulsii și frământări sociale, economice, insta-
bilitatea tranziţiei, ritmul forţat al unor schimbări măresc forţele 
centrifuge, astfel încât individul se simte expulzat, dezorientat, 
trăiește dramatic criza adaptării și, îndoindu-se de propriile 
capacităţi, nu dispune de un „model complet”, pe care să-l poată 
adopta.

Învăţământului îi revine sarcina de a da răspunsul referitor 
la problema valorilor „societăţii de tranziţie”: „Este cât se 
poate de raţional – arată Alvin Toffler în Șocul viitorului – „să 
încercăm să atragem toate șansele de partea noastră în sectorul 
învăţământului. Așa cum diversitatea genetică favorizează 
supravieţuirea speciilor, diversitatea învăţământului mărește 
șansele de supravieţuire ale societăţii” (1973, p. 37).

Într-un asemenea cadru fluctuant al perisabilităţii idealurilor 
și al diversificării modelelor comportamentale sociale și 
culturale, familia este supusă unor presiuni externe care îi 
slăbesc coeziunea, forţa tradiţională și o erodează, iar relaţiile 
din interiorul ei devin dizarmonice, făcând-o mai vulnerabilă.

Este de la sine înţeles că elevul, exponent al unei familii 
dizarmonice, mononucleare, destructurate, defavorizate mate-
rial, cultural ori marginalizate de societate este o victimă 
prezumtivă a societăţii de tranziţie.

Aceste deficienţe adâncesc crizele specifice vârstei, astfel 
încât acești adolescenţi, mai mult decât alţii, traversează o 
criză a identităţii, sunt mai dezechilibraţi, își pierd de timpuriu 
sentimentul atașamentului și al afilierii familiale, iar spiritul de 
angajare socială nu se dezvoltă suficient.

Neajunsurilor materiale li se alătură și vidul afectiv, care 
constituie o adevărată frână în calea dezvoltării tinerilor. 
Prizonieri ai acestui vid, oscilând între poli de atracţie 
subculturali, mișcându-se într-un mediu confuz, mulţi dintre 
ei se află într-o permanentă stare conflictuală cu ei înșiși, cu 
familia, cu societatea. Vorbind în termeni psihoterapeutici, 
rezistenţa la adaptarea de tip școlar este mai sporită și această 
rezistenţă conduce la conflict. Tinerii rămân cantonaţi în 
frustrări, angoase, agresivitate, nesiguranţă, uneori chiar se 
refugiază cu o plăcere cvasi-masochistă în nefericirile lor. Annie 
Burraux definește noţiunea de criză cu trimitere la realităţile 
franceze contemporane: „Noţiunea de criză implică un pericol, 
ameninţarea unei rupturi, acolo unde gestionarea unei rupturi 
nu poate fi diplomatică. Oricare ar fi definiţiile pe care 
teoreticienii adolescenţei le-au putut formula în perioada imediat 
următoare războiului, această noţiune conservă o conotaţie 
psihosociologică, fenomenologică. Maladia adolescenţei se 
măsoară prin perturbările pe care le provoacă în ordinea stabilită 

a societăţii sau familiei. Aceasta este problema educatorilor și a 
justiţiei” (Stoica – Constantin și Neculau, 1998, p. 159).

În lucrarea sa, Putem crește copii buni într-o lume negativă, 
Zig Ziglar arată următoarele: „Elementul care opune rezistenţă 
la zbor este în același timp o condiţie a zborului. Principalul 
obstacol pe care trebuie să-l înfrunte un vas puternic este apa 
în care acţionează propriile elice. Și totuși, dacă nu ar exista 
această rezistenţă, vasul nu s-ar mișca deloc. Aceeași lege 
conform căreia obstacolele condiţionează reușita e valabilă și la 
nivelul vieţii omenești. O viaţă lipsită de obstacole și dificultăţi 
ne-ar reduce posibilităţile și potenţialul la zero. Obstacolele ne 
trezesc și ne ajută să ne descoperim talentele. Ele ne înnoiesc 
puterea, astfel încât din dificultăţile noastre se naște un nou 
elan. Dintr-un obstacol apare puterea, dintr-o dezamăgire 
apare dorinţa” (Ziglar, 2000, p. 59).

Experienţa ne-a ajutat să conturăm profilul unei clase de 
elevi defavorizaţi și această clasă problematică și incitantă, în 
același timp, ar arăta cam așa: tinerii sunt mai agresivi, mai 
rebeli, veșnic nemulţumiţi, dificili, hiperactivi, mereu tentaţi „să 
vâneze” greșelile dascălilor, critici și prea puţin autocritici, cu 
tendinţa de a culpabiliza colegi, profesori, destul de insensibili 
la propriile lor culpe și la protecţia profesorilor, dirigintelui, 
„maturizaţi” prematur în sens negativ, asumându-și în mod 
defectuos roluri de adulţi. Imaginea generală este a unei clase 
pline de vitalitate, instabile, greu de domolit.

Putem semnala următoarele tipuri de conflicte: Conflictul 
elevi-elevi.

În clasă există permanent stări conflictuale, competiţie, 
luptă pentru putere, demonizarea celuilalt, clasa este divizată 
în „bisericuţe”, în urma stingerii unui conflict se asistă la o 
„regrupare” a forţelor; există grupul „durilor” și al „abulicilor”. 
În ciuda independenţei și a durităţii afișate, acești elevi sunt 
mai vulnerabili, mai insensibili, trec dintr-o extremă într-
alta; de la euforie, exaltare, la depresie, apatie. În exterior, 
se angajează în relaţii dubioase, periculoase, cu un soi de 
perversitate inconștientă, naivă. Competiţia tinde să anuleze 
cooperarea, iar duritatea anulează posibilitatea unor concesii 
reciproce. Erori în percepţie și gândire bruiază comunicarea 
și fac dificilă soluţionarea problemelor. Conflictele lor sunt 
intense și includ gândirea alb-negru, demonizarea celuilalt 
și eroarea fundamentală de atribuire. În conflicte, acești elevi 
folosesc șiretlicuri, nu respectă convenţiile, se atacă personal, nu 
descoperă alternative.

Conflictul profesor-elev are, în primul rând, o coloratură 
afectivă și se manifestă printr-o criză sau deficit de autoritate a 
dirigintelui, profesorului. Atributele sale de părinte – delegat în 
școală, prieten, mediator, partener de dialog, mentor, „refugiu 
necesar”, confesor – se diluează și, în multe cazuri, discipolii săi 

CONFLICTUL ÎN CLASELE DE ELEVI DEFAVORIZAŢI MATERIAL, 
SOCIOCULTURAL ȘI AFECTIV

Georgeta Drăguș, Colegiul Tehnic de Vest Timișoara

ABSTRACT

Today’s society gives us a dynamic picture of the economic, social, moral and affective contradictions and confrontations. In this dynamic rhythm of 
changes, often unpredictable, the individual feels exepelled, disoriented and live a real crisis of adaptation. Education has the task of finding answers to 
issuing values in a society of transition. Within such a fluctuating framework, the family is the object of an internal pressure that weakens its coesion, 
its traditional force, thus eroding it. The teenager pupil, spokesman of a disharmonic mononuclear family, economicaly, socialy, moraly and emotionaly 
depreciated is a presuntious victim of this society of transition. Teaching experience helped us to profile a class of underprivileged teenagers. This class 
of pupils is both problematic and exciting. One can point out the following kinds of conflicts : 1. The conflict pupils vs. pupils; 2. The conflict teacher 
vs. pupil; 3. The conflict knowledge vs. pupil; 4. The conflict teacher vs. teacher; 5. The conflict headmaster vs. pupil’s teachers; 6. The conflict teacher 
vs. family. Our study also offers some solutions; listening receiving options of the involved parties, empathy, individual discussions, case study, arbitrage; 
basically-appreciative discipline.
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nu au percepţia sintezei. Particularizăm: unii îl percep doar ca 
prieten, confesor și atunci există riscul familiarităţii corelate cu 
refuzul sarcinilor, al normelor oficiale; alţii îl percep ca autoritate 
rece, impersonală, justiţiarul inflexibil, exponent al unei norme 
ostile. Deviantul de la normele autorităţilor este departe de a fi 
un individ izolat, poziţia lui faţă de aceste reguli este modelată 
de grupul de referinţă. Elevii non-devianţi se conformează 
normei de grup, exprimând o atitudine pozitivă faţă de actul 
deviant, deși această atitudine le creează un handicap; tolerarea 
devianţei apare ca rezultatul unui conflict între tendinţa de a 
urma grupul de referinţă și tendinţa de a se arăta ascultător faţă 
de ordinele autorităţilor.

Conflictul cunoaștere-elev. Programele încărcate, concepţiile 
elitiste, conflictul informativ-formativ induc elevilor o atitudine 
de respingere a cunoașterii. Elevii se simt excedaţi de avalanșa 
de informaţii, neînţeleși, frustraţi, neajutoraţi. Se produce un 
fenomen de respingere reciprocă: ei resping cunoașterea pentru 
că, la rândul lor, se simt respinși de un univers inaccesibil, 
elevat, închis.

Conflictul profesor-profesor. Profesorul poate intra în 
conflict cu ceilalţi colegi de breaslă ai căror elevi obţin per-
formanţe înalte. Profesorul claselor defavorizate, dacă nu se 
autovalorizează dintr-o perspectivă umanitaristă care exclude 
comparaţia, se simte frustrat, rutinat, cu un statut și un rol 
deficitare, fără perspective, ca un provincial umil.

Conflictul diriginte-profesorii clasei. Orice diriginte are 
tendinţa firească de a proteja și a lua apărarea elevilor săi, de 
a le ascunde unele devieri de la normă (abateri disciplinare, 
absenţe, chiul etc.). În cazul elevilor defavorizaţi, dezacordurile 
dintre diriginte și ceilalţi profesori ai clasei sunt mai dese și mai 
pronunţate, dirigintele fiind, la rândul lui, nevoit să adopte 
strategii destul de sofisticate pentru a apăra reputaţia clasei.

Conflictul profesor-familie. Destructurarea familială, caren-
ţele morale, afective, materiale își pun amprenta asupra relaţiei 
familie-școală. În cazul elevilor defavorizaţi, această relaţie este 
mai fragilă, mai instabilă. De multe ori, părinţii ignoră bunele 
intenţii ale școlii, unii au impresia că fiii lor sunt persecutaţi sau 
că școala nu le oferă o instruire corespunzătoare. Exemplificăm: 
„Eu l-am trimis la școală, ei nu-l educă!”. Unii părinţi cer totul 
școlii, fără să ofere nimic, mai mult, transmit copiilor această 
aversiune faţă de școală, profesori, cunoaștere. 

Soluţiile pot fi cele avansate de Elena Joiţa în Management 
educaţional (Joiţa, 2000) și spicuim: ascultarea, receptarea 
părerilor celor aflaţi în conflict, apelând la empatie, identificarea 
motivului real, generator al stării tensionale, găsirea punctelor 
comune pozitive pentru a fi utilizate ca puncte de plecare în 
construirea soluţiilor, discuţia individuală și la nivelul grupului ca 
studiu de caz, arbitrajul, punerea elevilor în situaţii de cooperare 
în rezolvarea sarcinilor, utilizarea sistemului recompenselor, 
exersarea unor noi comportamente sub controlul conștient al 
grupului, cererea de scuze în mod direct, apelul la factorii de 
specialitate: medici, consilieri, psihologi, juriști.

În afara acestor soluţii oficializate de o întreagă literatură de 
specialitate, putem aduce unele nuanţări: activităţile extrașcolare 
pot stimula instaurarea unui sentiment de cooperare, de 
„apartenenţă”. Disciplinarea fermă, dar plină de dragoste, poate 
să le dea o orientare în viaţă. Disciplinarea apreciativă este 
superioară celei negative, corective. Se pot exersa și alte soluţii 
inedite, creatoare, îndrăgite de adolescenţi: meditaţia, jocul de 
rol în scenete create de ei care să reediteze situaţia conflictuală 
iniţială, redactarea unor eseuri pe tema celor întâmplate, 
minimalizarea prin umor, bună dispoziţie, introducerea unor 
perspective optimiste, lipsite de resentimente. Prin aceste 
metode se realizează o consolidare pozitivă. Nicio soluţie nu 
trebuie să fie sarcastică, jignitoare, dură sau să afecteze valoarea 
personală a elevilor.

Profesorii trebuie să renunţe la prejudecata, de cele mai multe 
ori neconștientizată ca atare, că elevul nu trebuie să se miște 
decât în cadrele fixate și că nu are niciun cuvânt de spus în 
acest sens: „Unii profesori trăiau cu iluzia că acesta era apanajul 
exclusiv al statutului lor, fără a conștientiza faptul că și ei se 
supuneau unor cadre (doar exigenţele erau altele), pe care nu le 
puteau controla” (Stan, 1999, p. 42).

Ca părinţi spirituali ai acestor tineri, nu trebuie să uităm 
niciodată că suferinţa este cauza primordială a conflictului. 
Toleranţa, echilibrul, calmul, afectivitatea, comunicarea fără 
bariere nu au cum să umbrească autoritatea dascălului – prero-
gativă esenţială în procesul instructiv-educativ. Cu condiţia 
ca acesta să fie o autoritate „luminată”, democratică, asemeni 
unui părinte care-i iubește deopotrivă și fără echivoc pe toţi cei 
douăzeci și opt de copii ai săi.
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INTRODUCERE

Interesul public pentru școală a crescut în ultimii ani. 
Atenţia sporită referitoare la procesul de învăţământ și la cadrele 
didactice a cauzat o ridicare a ștachetei în învăţământul public.

Performanţele comparative indicate de studiile internaţionale 
PISA și TIMSS constituie o provocare pentru cadrele didactice, 
de a avea grijă ca școala să devină pentru elevi un loc al învăţării. 
Pentru ca acest lucru să devină posibil, trebuie instituite 
structuri de menţinere a ordinii și disciplinei în școală.

Întrebarea cum poate fi realizata și menţinută ordinea în 
cadrul activităţii didactice sau cum poate fi oferit elevilor un 
mediu de învăţare fără perturbări și deviaţii îi preocupă atât 
specialiștii în domeniu, cât și pe cei care se iniţiază pentru a 
deveni cadre didactice.

Deși condiţiile-cadru ale procesului de învăţământ se 
schimbă și se adaugă noi solicitări și provocări școlii, structurile 
fundamentale de disciplină bazate pe principiile procesului 
de învăţământ își menţin valabilitatea (Evertson, Emmer 
&Worsham, 2005).

Managementul clasei este o sarcină pretenţioasă, care 
solicită profesorul într-un mod diferenţiat. Pentru a proceda 
adecvat în diversele situaţii didactice, sunt necesare anumite 
abilităţi: cunoștinţe de specialitate, competenţe sociale și de 
comunicare, precum și un fin spirit de observaţie. Profesorul 
se sprijină în acţiunea de management al clasei, în principal, 
pe propria percepţie și interpretare a situaţiilor didactice, 
cât și pe propriile convingeri referitoare la modalităţile de 
acţiune. Un rol important în organizarea și conducerea clasei 
îl au aprecierile subiective și expectaţiile de reușită ale cadrului 
didactic (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy&Hoy, 1998, apud 
Schönbächler, 2008).

Importanţa managementului clasei pentru procesul de 
învăţământ a fost preponderent studiată în spaţiul anglo-
american. Acolo „classroom management” a găsit și găsește 
o atenţie sporită în pregătirea iniţială și continuă a cadrelor 
didactice. În România managementul clasei are mai degrabă un 
rol periferic și subordonat.

Lucrarea de faţă dorește să contribuie la schimbarea acestui 
rol de Cenușăreasă a managementului clasei, prezentând o 
serie de dimensiuni și clasificări analitice ale conceptului de-a 
lungul etapelor sale de dezvoltare, pornind de la paradigmele 
behavioriste și ajungând la cele constructiviste.

MANAGEMENTUL CLASEI, DEFINIREA CONCEPTULUI

Conceptul de management al clasei, „Classroom Management”, 
a fost introdus în SUA și are în spaţiul anglo-american o importantă 
mai mare decât în alte regiuni. Termenul „managementul clasei” 
este deseori tradus cu sintagma „conducerea clasei”. De asemenea, 
sunt utilizaţi și alţi termeni, cum ar fi managementul activităţii 
didactice, organizarea, conducerea clasei. Managementul care 
face referire la conducerea unei instituţii este adesea contrapus 
termenului „leadership”, altfel spus conducerea oamenilor. Sub 
umbrela conceptului management intră însă ambele sensuri, 
activităţile organizatorice și activităţile legate de conducerea 
personalului. Termenul „conducere” are în contextul educaţional 
mai degrabă sensul de coordonare, dirijare a unităţii școlare (Dal 
Gobbo& Peyer Sigrist, 2000, apud Schonbachler 2008).

În unele studii, managementul clasei definește o utilizare 
eficientă a timpului în cadrul procesului de învăţământ, însoţită de 
reguli clar stabilite (Helmke, Hosenfeld, Schrader&Wagner 2002). 
La nivelul percepţiei curente, managementul desemnează imaginea 
unui conducător charismatic, calitate considerată a fi înnăscută. 
Managementul însă este o aptitudine care poate fi dobândită.

Managementul clasei este definit ca abilitatea profesorului de a 
planifica și a organiza activităţile clasei astfel încât să se asigure un 
climat favorabil învăţării. Prin managementul clasei se urmărește 
prevenirea comportamentelor perturbatoare, pe de o parte, și 
rezolvarea problemelor comportamentale apărute, pe de altă parte 
(Consiliere educaţională, Baban A., 2001).

W. Weber definea managementul clasei astfel: „setul de activităţi 
prin intermediul cărora profesorul promovează comportamentul 
adecvat al elevului și elimină comportamentul inadecvat, dezvoltă 
relaţii interpersonale bune și un climat socio-emoţional pozitiv în 
clasă, stabilește și menţine o organizare eficientă și productivă a 
clasei” (Managementul clasei, Stan E.).

STRUCTURA DIMENSIONALĂ A MANAGEMENTULUI CLASEI DE 
ELEVI 

În planul real al existenţei grupului – inclusiv a clasei de elevi, 
structurile și procesele de grup se obiectivează în fenomene de 
grup. Fenomenele de grup au fost clasificate de psihosociologi în:

A. stilul de conducere-leadership
B. climatul psihosocial al grupului
C. moralul grupului
D. coeziunea
E. conformismul și devianţa
F. conflictele intergrupale.

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
– ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ

Iulia Herman, Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu

ABSTRACT

The interest for the public school has increased in the recent years. The increased attention on the process of education and the teachers, has caused 
an upheaval  in public education. Performance indicated by the comparative international studies PISA and TIMSS, is a challenge for teachers, to 
ensure that the school will become a place of learning for the students. For this to become possible, structures should be established to maintain order and 
discipline in school.  To handle appropriate in different teaching situations, specific skills are needed: specialized knowledge, social and communication 
skills and a fine spirit of observation. The teacher builds  the classroom management mainly on their own perception and interpretation of teaching 
situations and their own beliefs on how to act.  The importance of classroom management for the process of education has been studied mainly in the 
Anglo-American literature. There „classroom management“ founds an increased attention in initial and continuing training of teachers. In Romania 
management class has rather a peripheral and subordinate role. 

This paper aims to contribute in changing the role of Cinderella of classroom management, presenting a range of dimensions and analytical 
classifications of the concept and its stages of development, starting from behaviorist paradigms and reaching the constructivist.
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Climatul psihosocial este considerat fenomenul-cheie în 
înţelegerea dinamicii microgrupurilor sociale. El reprezintă 
ansamblul trăirilor subiective ale membrilor generate în contextul 
obiectiv de grup. 

Caracteristicile climatului psihosocial au fost considerate a fi 
următoarele:

• climatul reprezintă rezultanta factorilor externi și interni, 
obiectivi și subiectivi, având, prin urmare, un caracter 
sintetic

• climatul dobândește o anumită stabilitate și independenţă 
în raport cu factorii care l-au generat, el se dezvoltă treptat 
și nu se modifică cu ușurinţă

• climatul are un caracter generalizat la nivelul grupului chiar 
dacă unii membri au alte poziţii

• dispunerea mobilierului în clasa de elevi a avut o anumită 
evoluţie istorică, de la masa simplă la banca introdusă la 
noi în 1830, până la mobilierul modular de astăzi

• Întrebările actuale care pot fi ridicate în legătură cu 
dispunerea mobilierului în clasa de elevi sunt:

• Mobilierul școlar eficient se realizează potrivit caracte-
risticilor psihosomatice ale elevilor, sau potrivit obiectivelor 
instructiv-educative ale activităţii?

• Dispunerea mobilierului școlar este mai eficientă dacă este 
realizată frontal, în semicerc sau în cerc?

• Răspunsurile la aceste întrebări nu pot fi radicale. 
Mobilierul școlar eficient este cel care respectă condiţiile de 
ergonomie școlară, dar și pe cele didactice și educaţionale, 
în funcţie de modalităţile de lucru cu clasa: frontală, pe 
grupe, individuală, centralizată sau democratică. Una 
dintre noutăţile dispunerii mobilierului în clasa de elevi 
este modularizarea acestuia, așezarea lui în așa fel încât să 
poată fi compus și descompus, organizat și reorganizat în 
funcţie de obiectivele didactice, de sarcina de învăţare, de 
stilul profesorului. O condiţie de igienă a muncii pe care 
dispunerea mobilierului școlar trebuie s-o îndeplinească 
este vizibilitatea, care constă în adaptarea spaţiului școlar 
al clasei la necesităţile somato-fiziologice și de sănătate ale 
elevilor.

Pavoazarea sălii de clasă constituie o altă condiţie care poate 
constitui baza culturii estetice a clasei de elevi. Formarea colec-
tivului de elevi începe cu elementele exterioare, inclusiv de 
amenajare estetică a clasei de elevi. Componentele estetice de 
natură didactică (hărţi, tablouri ale scriitorilor, citate), ca și de 
natură managerială (fotografii ale elevilor, simboluri, sloganuri) 
contribuie la conturarea identităţii clasei, la dezvoltarea culturii 
expresive și apoi instrumentale prin intermediul unor pârghii de 
tip managerial.

Climatul psihosocial se realizează la două niveluri:
1. tranzitoriu, care se referă la atmosfera de grup determinată de 

factorii aleatori ai grupului
2. de fond, care se referă la factorii stabili ai grupului:
• Dimensiunea socio-afectivă
• Dimensiunea motivaţional-atitudinală
• Dimensiunea cognitiv-axiologică
• Dimensiunea instrumental-executivă
• Dimensiunea proiectiv-participativă
• Dimensiunea structurală.

Dimensiunea socio-afectivă conţine factorii care se referă la 
următoarele aspecte de grup:

a. relaţiile de simpatie, antipatie și indiferenţă dintre membrii 
grupului;

b. existenţa subgrupurilor ca rezultat al scindării grupului pe 
plan afectiv;

c. gradul de acceptare/inacceptare afectivă a liderului formal și 
a unor lideri informali;

d. gradul de integrare socio-afectivă. Aceste aspecte care 
caracterizează dimensiunea socio-afectivă a climatului psihosocial 
pot fi cunoscute prin intermediul metodelor sociometrice. Rela-
ţiile afective în clasa de elevi se stabilesc la nivel orizontal între 
elevi, sau între profesori, la nivel vertical între profesori și elevi, ele 
depinzând de particularităţile de vârstă și individuale ale acestora. 

Comunicarea afectivă la nivelul clasei de elevi, deși neglijată în 
procesul educaţional, reprezintă fundamentul constituirii celorlalte 
tipuri de relaţii: de muncă și învăţare, formează liantul dezvoltării 
individuale și de grup, al socializării și al rezolvării conflictelor.

Dimensiunea motivaţional-atitudinală include următoarele 
categorii de factori:

• atitudini interpersonale
• atitudini faţă de activitatea desfășurată
• interesele comune
• atitudinile de satisfacţie-insatisfacţie.

Dimensiunea motivaţional-atitudinală constituie motorul 
generator de energie și susţinere a eforturilor educaţionale ale 
elevilor în procesul de învăţare. Atitudinile interpersonale ale 
elevilor pot fi de colaborare sau competiţie, de respect sau de 
lipsă de consideraţie, de încredere sau neîncredere, predominant 
pozitive sau conflictuale și agresive. Interesele comune ale 
elevilor pot fi dezvoltate pentru disciplinele care alcătuiesc 
trunchiul comun de pregătire, care constituie filiera, profilul 
și specializarea lor. Dar elevii pot avea interese comune și 
pentru activităţi de socializare, distracţie, relaxare. Important 
este faptul ca între cele două categorii de interese să existe un 
echilibru, să nu apară disocieri sau chiar rupturi. Atitudinile 
de satisfacţie-insatisfacţie depind de relaţia membrilor de grup 
cu șeful, cu tipul de sarcină, cu ceilalţi membri ai grupului, cu 
propria persoană. Gradul de integrare a tuturor acestor atitudini 
determină profilul dimensiunii motivaţional-atitudinale a cli-
matului psihosocial.

Aceste comportamente negative de grup dovedesc apariţia 
unor disfuncţii cognitiv-axiologice, semnalizează chiar anumite 
elemente ale crizei educaţionale. Dar ele nu epuizează dimensiunea 
cognitiv-valorică a managementului clasei de elevi. Clasa de elevi 
în procesul de autoconstrucţie își elaborează anumite credinţe, 
reguli, norme proprii. Acestea, prin repetiţie, acceptare și asumare 
de către membrii săi, formează normativitatea clasei de elevi. 
E. Păun, 1999, arată că normele sunt ansambluri de reguli care 
reglează desfășurarea activităţii. Același autor arată că normele în 
clasa de elevi pot fi:

a. norme explicite care au fost divizate, la rândul lor, în: 
norme constitutive activităţii (normativitatea didactică) și norme 
instituţionale specifice instituţiei școlare.

b. norme implicite, care reprezintă ansamblul de reguli 
generate de viaţa în comun a grupului și care se referă la: inte-
riorizarea normelor explicite, importul de norme de la alte 
grupuri, interacţiunile din viaţa grupului. Profesorul are un rol 
bine determinat cu privire la dimensiunea cognitiv-valorică a 
managementului clasei de elevi:

• cunoașterea normelor explicite și implicite particulare ale 
clasei de elevi

• acceptarea sau neacceptarea lor
• prezentarea normelor explicite elevilor pentru a-i ajuta să 

le interiorizeze
• rezolvarea unor posibile conflicte normative
• motivarea elevilor pentru viaţa de grup
• cunoașterea atitudinilor celorlalte grupuri asupra grupului 

respectiv.

Dimensiunea instrumental-executivă se referă la:
• relaţiile funcţionale dintr-un grup
• coparticiparea la realizarea sarcinii
• stilul de conducere
• coordonarea externă a grupului
• conflictele intra- și intergrupale.
• Sarcina grupului primar numit clasă de elevi este învăţarea 

realizată într-un context mai larg educaţional. Sarcina 
clasei de elevi depinde de:

• particularităţile individuale și de grup ale membrilor clasei
• profilul și specializarea clasei
• colectivul de profesori
• relaţiile dintre elevi
• relaţiile dintre profesori
• relaţiile dintre profesori și elevi.
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Un factor integrator al particularităţilor individuale ale elevilor 
este considerată capacitatea de muncă a acestora.

Potrivit lui R. Iucu (2000), capacitatea de muncă a elevilor este 
alcătuită din următoarele componente:

• Capacitatea de muncă nominală. Ea reprezintă totalitatea 
resurselor energetice și funcţionale ale elevilor care 
alcătuiesc potenţialul maxim fizic și intelectual

• Capacitatea funcţională de muncă. Ea reprezintă energia 
fizică și psihică solicitată și utilizată efectiv în activitatea 
școlară

• Capacitatea de muncă disponibilă. Ea reprezintă diferenţa 
dintre primele două, rezerva de energie psihică și fizică 
investită în activitatea școlară

• Capacitatea de muncă auxiliară. Ea reprezintă potenţialul 
energetic secundar, necesar pentru desfășurarea cu succes a 
sarcinilor extrașcolare.

Rolul managerial al profesorului cu privire la capacitatea de 
muncă a elevilor constă în:

– cunoașterea acesteia prin observaţie sistematică, prin 
rezolvarea temelor pentru acasă, prin probe de efort și rezistenţă, 
prin chestionare și teste

– dezvoltarea capacităţii de muncă a elevilor prin intermediul 
metodelor activ-participative, prin metoda lucrului în clasă, prin 
studiu individual, prin studiu în grup.

Dar capacitatea de muncă la elevi se referă la principala activitate 
a acestora, învăţarea. Managementul clasei de elevi are în centrul 
preocupărilor sale mai multe tipuri de învăţare:

1. învăţarea didactică propriu-zisă, asimilarea cunoștinţelor, 
formarea abilităţilor, dezvoltarea capacităţilor și competenţelor

2. învăţarea socio-relaţională, pe bază de model, formarea 
atitudinilor faţă de sine, faţă de alţii, faţă de activitate, dezvoltarea 
comportamentelor sociale

3. învăţarea normativă, a regulilor și normelor morale, școlare, 
de grup.

Pentru dobândirea eficienţei în procesul managerial al tuturor 
acestor tipuri de învăţare, profesorii, în rolul lor de manageri, 
trebuie să cunoască (R. Iucu, 2000) următoarele:

• stadiul dezvoltării bio-psihosociale a elevilor
• experienţa cognitivă a elevilor
• componenta motivaţională a elevilor.
Raportându-se la aceste niveluri iniţiale ale procesului mana gerial, 

profesorii-manageri trebuie să elaboreze strategii educaţionale de 
dezvoltare cognitivă, afectiv-motivaţională, volitiv-comportamentală 
a elevilor. 

Capacitatea de învăţare a elevilor prezintă următoarea structură:
1. Resurse intelectuale care se referă la:
a. informaţia stocată în memoria de lungă durată
b. algoritmi de operare cu informaţiile
c. strategii de gândire.
2. Resurse reglatorii care constau în:
a. trebuinţe de diferite niveluri
b. motive de diferite intensităţi și forme
c. interese
d. însușiri ale voinţei.
3. Resurse comportamental-instrumentale ca:
a. deprinderi
b. comportamente
c. conduite.
Pornind de la cunoașterea structurii capacităţii de învăţare 

a elevilor săi, profesorul, din punct de vedere managerial, 
trebuie:

• să orienteze resursele intelectuale ale elevilor spre ideile-
ancoră, capabile să fie organizate în sisteme informaţionale 
complexe

• să dezvolte acele strategii de gândire complexe bazate atât 
pe gândirea convergentă, cât și pe cea divergent-euristică, 
atât pe cea cristalizată, cât și pe cea fluidă

• să antreneze nivelurile superioare ale trebuinţelor de natură 
socioculturală

• să stimuleze motivaţia intrinsecă pozitivă, creativă
• să dezvolte structurile volitive, neglijate de pedagogia 

clasică bazate pe adevăr, convingere, iniţiativă, performanţă
• să formeze deprinderi, priceperi, capacităţi, competenţe 

potrivit cerinţelor practic-aplicative ale pedagogiei mo-
derne

• să dezvolte conduite moral-superioare în unitate cu con-
știinţa morală.

Coparticiparea la realizarea sarcinii se produce între elevi și 
între elevi și profesori.

Treptat se conturează două tipuri de culturi:
1. cultura profesorilor
2. cultura elevilor.
Această tendinţă preexistă constituirii grupului ca atare, 

deoarece fiecare categorie socială are caracteristicile ei. Cultura 
profesorilor se edifică pe valorile educaţiei, ale școlii și ale modelării 
personalităţii elevilor. Cultura elevilor nu are întotdeauna tentaţia 
de a se supune culturii active de modelare a personalităţii elevilor 
de către profesori. Ca urmare, nu de puţine ori cultura profesorilor 
intră în contradicţie cu cea a elevilor. Dimensiunea instrumental-
executivă este în strânsă legătură cu dimensiunea operaţională care 
se concentrează pe punerea în practică a dimensiunii normative a 
clasei de elevi. Contradicţiile și conflictele dintre cele două tipuri 
de culturi pot fi rezolvate prin modalităţi diferite de intervenţie, 
Kessel, (1995):

1. strategia de dominare vizează în mod special pedeapsa. 
De cele mai multe ori, dominarea elevilor de către profesori prin 
constrângere, prin metode punitive și agresive nu dă rezultate. 
Pedeapsa poate fi aplicată doar în anumite condiţii: imediat după 
săvârșirea greșelii, dacă relaţia dintre profesor și elev este caldă și 
apropiată, dacă este echilibrată faţă de fapta comisă.

2. negocierea este o formă de întâlnire între cele două părţi, 
între elevi și profesori, și este, de cele mai multe ori, eficientă. 
Negocierea poate fi explicită, deschisă și implicită, ascunsă.

3. fraternizarea profesorilor cu elevii scoate în evidenţă o 
anumită neputinţă a acestuia. Ca urmare, profesorul se aliază cu 
elevii, generând un univers interacţional inadecvat.

4. strategia bazată pe ritual și rutină este cea în care profesorul 
își bazează intervenţia pe standardizare și uniformizare.

5. terapia ocupaţională este cea în care elevii sunt stimulaţi de 
rolul organizator al activităţii atractive și interesante.

6. strategia de susţinere morală este cea în care profesorul 
încearcă să îmbine reușita socială cu reușita școlară.

Dimensiunea proiectiv-anticipativă se poate concretiza în clasa 
de elevi prin încrederea elevilor în filiera, profilul, specializarea 
aleasă de elevi și la viitorul oferit de acestea. Din punct de vedere 
comportamental, anumite clase oferă modele predominant 
pozitive, iar altele, predominant negative. În cazul în care conflictele 
intragrupale sunt dominante, grupul este în pericol de a se dizolva. 
Anticiparea unor posibile probleme și conflicte, rezolvarea lor în 
timp util înainte de a deveni insolubile reprezintă condiţia unei 
dimensiuni proiectiv-anticipative mature și superioare a grupului, 
inclusiv a clasei de elevi.

Dimensiunea structurală a grupului se referă la structura 
și compoziţia umană a grupului, la vârsta medie a grupului, la 
omogenitatea pregătirii generale, la dispersia notelor, la proporţia 
între bărbaţi și femei, la mediile sociale de provenienţă. Pentru clasa 
de elevi predominarea fetelor sau a băieţilor, a mediului urban sau 
rural, clasa de copii, de puberi sau adolescenţi, clasa de elevi slabi, 
buni sau foarte buni generează profiluri diferite în totalitatea lor.

Moralul grupului reprezintă nivelul sintetic de încredere în 
grup, nivel care reflectă toate celelalte dimensiuni ale grupului, atât 
cele tranzitorii, cât mai ales cele de fond.

Coeziunea grupală se referă la gradul de unitate și integrare 
a membrilor colectivului, la rezistenţa acestuia la destructurări, 
la sentimentele de apartenenţă la grup, la satisfacerea nevoilor 
membrilor grupului de către grup. Cei mai importanţi factori de 
menţinere a coeziunii de grup sunt:

• motivarea elevilor prin cooperare sau competiţie
• valorizarea problemelor de ordin afectiv
• atitudinea deschisă a profesorilor faţă de elevi.
Motivarea elevilor reprezintă unul dintre elementele prin-

cipale ale managementului clasei de elevi, potrivit celor mai 
actuale teorii manageriale democratice, motivante, participative. 
Pentru a descoperi cele mai eficiente modalităţi de motivare a 
elevilor, trecem în revistă câteva dintre cele mai cunoscute teorii 
motivaţionale:
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Teoria X și teoria Y au fost elaborate de Douglas Mc. Gregor 
în lucrarea The Human Side of Enterprise”, în 2005. Aceste teorii 
identifică două seturi de ipoteze despre oameni și munca lor:

Teoria X arată că:
• Omului îi displace munca și, dacă poate, o evită
• Omul trebuie forţat sau mituit pentru a depune efortul 

necesar
• Omul preferă să fie direcţionat, în loc să accepte 

răspunderile
• Omul este motivat în special de bani și de neliniștea faţă 

de siguranţa sa
• Cei mai mulţi oameni dispun de creativitate limitată, în 

afară de cazurile în care vor să evite regulile impuse de șefii 
lor.

Teoria Y susţine că:
• Munca este o activitate firească și necesară pentru 

dezvoltarea spirituală a omului
• Omul dorește o activitate interesantă, și, dacă are condiţii 

prielnice, va munci cu plăcere
• Oamenii în context adecvat caută și preferă răspunderile
• Omul este motivat de dorinţa de a-și realiza potenţialul 

și disciplina autoimpusă este adesea mai severă și mai 
eficientă

• Creativitatea și ingeniozitatea oamenilor sunt larg 
distribuite și prea puţin valorificate.

Dintre cele două teorii, Teoria Y este, în mod evident, supe-
rioară, putând fi adaptată cu mult succes în procesul educaţional. 
Activitatea principală și definitorie a elevului este învăţarea. Aceasta 
este o condiţie sine qua non a dezvoltării fizice, psihice și spirituale 
a elevilor. Didactica modernă a experimentat și a dovedit eficienţa 
condiţiilor de activizare a elevilor, a metodelor activ-participative, 
a îmbinării unor sarcini de lucru diferite și interesante. Educaţia 
nouă, activă, pe măsura elevului J. Dewey, Ed. Claparède, 
A. Ferriere etc. reprezintă orientările și școlile didactice care 
demonstrează superioritatea activismului, a motivaţiei intrinseci, 
a intereselor în învăţare, în dezvoltarea personalităţii. Managerul 
școlar, profesorul sau profesorul-diriginte pot motiva elevii 
prin intermediul activităţii diverse și interesante, solicitându-le 
capacitatea de a căuta informaţii noi, de a le selecta, de a realiza 
sarcini de lucru creative.

O altă teorie motivaţională, poate cea mai cunoscută, este cea 
denumită Piramida lui Maslow. A. Maslow identifică mai multe 
niveluri ale trebuinţelor:

• Nivelul 1 se referă la trebuinţele fiziologice ca de exemplu 
aer, hrană, apă, somn etc.

• Nivelul 2 indică trebuinţele de securitate sau siguranţă fizică 
sau psihică, de casă, liniște, relaxare, apărare

• Nivelul 3 pune în evidenţă trebuinţele de apartenenţă și 
afiliere la grup: de familie, prieteni, dragoste, societate

• Nivelul 4 se referă la trebuinţele de apreciere și stimă atât 
faţă de sine, cât și faţă de ceilalţi, nevoia de independenţă 
și libertate

• Nivelul 5 care se mai numește de autorealizare a 
personalităţii: profesională, cognitivă, estetică, religioasă etc.

Această clasificare a trebuinţelor poate fi redată sub forma unei 
piramide, la baza căreia se află nivelul 1 și în vârful căreia se află 
nivelul 5. Piramida lui Maslow funcţionează după anumite reguli:

• Nivelurile de la bază sunt cele mai puternice, ele având 
rol de determinare asupra nivelurilor superioare, care, la 
rândul lor, le influenţează pe cele inferioare

• Nivelurile 1, 2, 3 sunt comune omului și animalelor, dar 
nu și identice

• Nivelurile 4 și 5 sunt specific umane, superioare, de natură 
socioculturală,

• Piramida lui Maslow este activată progresiv, pe măsură 
ce sunt satisfăcute nivelurile inferioare, intră în acţiune 
nivelurile superioare,

• Nivelurile superioare pot bloca pentru moment nivelurile 
inferioare, intrând în acţiune și influenţându-le. 

Adaptând Piramida lui Maslow la procesul educaţional și de 
învăţare putem face următoarele observaţii:

• Procesul de învăţare nu poate avea loc fără respectarea 
unor condiţii elementare de hrană, aer, somn, apă. Pentru 

creșterea eficienţei învăţării, profesorul-manager trebuie 
să informeze elevii cu privire la aceste condiţii, să dezbată 
la orele de dirigenţie problematica alimentaţiei adecvate 
pentru elevi, a igienei muncii, a condiţiilor ergonomice ale 
învăţării.

• Trebuinţele de securitate, de asigurare a liniștii fizice 
și a climatului psihic de relaxare sunt, de asemenea, 
determinante pentru învăţarea eficientă. Rolul profe-
sorului-diriginte este de a asigura climatul școlar cel mai 
favorizant pentru dezvoltarea elevilor.

• Mediul familial, grupul de prieteni, de învăţare constituie 
contextul uman care, în funcţie de caracteristicile sale, 
stimulează sau inhibă procesul de învăţare. Echilibrul, 
organizarea, colaborarea reprezintă condiţii stimulatoare 
ale procesului educaţional. Perturbarea acestor condiţii 
explică cele mai multe dintre disfuncţiile învăţării în 
actualitate.

• Atât elevii, cât și profesorii au nevoie să fie apreciaţi pentru 
activitatea lor, dar să și aprecieze activitatea celorlalţi. Ca 
urmare, satisfacerea acestor necesităţi este vitală și pentru 
desfășurarea activităţii educaţionale. Experimentele au 
dovedit că cea mai eficientă funcţie a evaluării/aprecierii 
nu este cea de control, ci funcţia stimulativă, de asigurare a 
încrederii în posibilitatea progresului.

• Nivelul 5 de autorealizare a personalităţii este cel mai 
semnificativ pentru procesul educaţional. Nevoile cogni-
tive, de cunoaștere a realităţii, de autocunoaștere, nevoile 
estetice de trăire și creaţie a frumosului, nevoile religioase 
de a trece cu gândirea și imaginaţia dincolo de realitatea 
imediată sunt specific umane, de natură socioculturală, 
care definesc însăși umanitatea din om.

PROFESORUL-MANAGER

Definiţia educaţiei însăși ca activitate conștientă, organizată, 
planificată de formare și dezvoltare a personalităţii implică ele-
mente manageriale esenţiale. Procesul de învăţământ a fost definit 
de I. Nicola (1996) ca proces managerial. Metodele de învăţământ 
ale pedagogiei moderne, predominant participative, sunt specifice 
orientărilor manageriale actuale sistemico-situaţionale, în care se 
raportează situaţia educaţională concretă la contextul educaţional 
mai larg al clasei de elevi, al școlii, al zonei de dezvoltare socio-
economică, la sistemul educaţional în întregimea sa. Principiul 
descentralizării învăţământului este un principiu definitoriu 
atât al reformei educaţionale actuale, cât și al managementului 
actual. Concepţia parteneriatului educaţional între profesor-elev-
părinte-comunitatea socioeconomică locală, care prinde tot mai 
mult contur în practica educaţională de la noi, este o concepţie 
managerială sistemică și participativă.

Toate acestea sunt argumente nu numai ale posibilităţii ca 
profesorul să devină un adevărat manager, ci și ale necesităţii 
implicate de însăși natura activităţii sale. S. Iosifescu, 2000, enumeră 
câteva dintre trăsăturile profesorului-manager: raţionalitatea, 
înlocuirea controlului cu participarea, stimularea elevilor, opţiunea 
strategică pentru comunicare, formare, motivare.

În sistemul educaţional românesc se poate formula întrebarea 
mai amplă dacă profesorul acceptă noile roluri manageriale, în ce 
etapă de acceptare se află profesorul-manager, ce bariere întâmpină 
în procesul de transformare a profesorului în profesor-manager?

Profesorii români se împart în mai multe categorii, așa cum este 
și normal: profesori care neagă necesitatea de a deveni manageri din 
diferite motive, profesori care consideră că îndeplinesc condiţiile 
manageriale, profesori care se află în diferite stadii de acceptare:

• sesizarea problemei
• amânarea problemei
• acceptarea problemei în sine
• tatonarea practică
• interiorizarea ca demers educaţional
• generalizarea, construirea sistemului.
S. Iosifescu, 2000, consideră că cele mai multe bariere care îl 

împiedică pe profesorul român să devină profesor-manager sunt:
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1. perceptive:
a. saturaţia
b. stereotipia
c. ţinta falsă.
Profesorii de o anumită vârstă, dar nu numai ei, pot intra într-un 

proces stereotipic de predare-învăţare-evaluare, cristalizat, inerţial, 
împietrit, în care nu mai lasă loc schimbării, înnoirii, perfecţionării. 
Aceasta este una dintre cele mai periculoase etape de manifestare a 
procesului educaţional.

2. cognitive:
a. ignoranţa
b. precedenţa
c. inflexibilitatea
d. retenţia selectivă.
Lipsa de informaţii în legătură cu managementul educaţional, 

faptul că în clasa ori școala respectivă nu s-a formulat problema 
profesorului-manager, reţinerea selectivă a unor aspecte dificile sau 
mai puţin importante constituie tot atâtea bariere cognitive ale 
procesului managerial.

3. emoţionale:
a. capriciul
b. obișnuinţa
c. preferinţa pentru ceea ce este familiar
d. teama de risc
e. dogmatismul
f. respectarea strictă a normativităţii
g. siguranţa afectivă.
Drumul deja cunoscut, bătătorit, riscurile schimbării, tipul de 

personalitate anxioasă sau conformistă sunt exemple de bariere 
care, din punct de vedere emoţional, pot împiedica transformarea 
profesorului în profesor-manager.

4. de mediu:
a. homeostazia
b. lipsa sprijinului din partea grupului
c. neacceptarea criticii
d. dominarea șefilor
e. afirmarea unor profeţii autorealizabile.
Păstrarea echilibrului dat, un colectiv de profesori nereceptiv, 

un șef dominator, autoprogramarea negativă la nivelul unui 
întreg colectiv pot constitui obstacole de mediu care blochează 
transformarea managerială a profesorului.

5. culturale:
a. presupoziţii intelectualiste
b. respectarea tradiţiilor
c. gândirea prin procură.
Profesorul trebuie să rămână profesor. Prin tradiţie, el nu se ocupă 

decât de predare-învăţare-evaluare, lucrurile trebuie să rămână așa 
cum sunt – iată câteva dintre barierele culturale ale managementului 
educaţional.

Toate aceste bariere ale schimbării se pot depăși prin ceea ce se 
numește profesionalizarea managerială a profesorului. Stadiul 
actual de modă, în care este perceput managementul în educaţie, se 
va transforma într-un curent managerial care va determina pregătirea 
managerială a profesorilor. Dar aceste schimbări de viziune trebuie 
introduse treptat, strategic, coerent, stimulativ, în așa fel încât ele să 
ducă la valorificarea superioară a resurselor umane.

Profesorul însuși trebuie să fie atât cel care acceptă, cât și cel care 
determină managementul schimbării. El trebuie să înţeleagă noua 
misiune managerială a profesorilor, să abordeze pe termen lung, 
strategic, procesul educaţional, dar și pe termen mediu și scurt. 
Treptat, profesorul trebuie să-și dezvolte o cultură managerială 
care să cuprindă următoarele componente:

1) cunoștinţe manageriale generale și specifice educaţiei
2) cunoștinţe pedagogice, psihologice, sociologice, etice, juri-

dice, ergonomice, axiologice, informatice referitoare la educaţie și 
la procesul de învăţământ

3) capacităţi intelectuale flexibile, competenţe operaţionale de 
aplicare a acestor cunoștinţe în situaţii educaţionale concrete, în 
proiecte strategice și programe

4) profesionalizarea activităţii manageriale prin pregătire 
teoretică și practică, prin trecerea de la conceptul de ocupaţie 
managerială la cel de profesiune managerială.

În acest fel se pot defini rolurile manageriale ale profesorului, în 
mod interdisciplinar se poate dezvolta personalitatea managerială 
a acestuia. În literatura de specialitate sunt identificate 10 roluri 
diferite ale managerului, grupate în trei mari categorii:

A. Roluri informaţionale:
1. monitor
2. difuzor
3. purtător de cuvânt

B. Roluri interpersonale:
1. figură reprezentativă
2. lider
3. legătură

C. Roluri decizionale:
1. iniţiator
2. factor de soluţionare a perturbărilor
3. factor de alocare a resurselor
4. negociator.

Aplicând aceste roluri manageriale în educaţie și învăţământ, 
putem face următoarele observaţii:

a. profesorul-manager este centrul reţelei de informaţii 
doar din punct de vedere didactic, el este prin natura profesiei 
sale cel care selectează informaţiile didactice, le organizează în 
conţinuturi didactice, le transmite elevilor, le evaluează. Din 
alte puncte de vedere, profesorul-manager poate să delege aceste 
roluri informaţionale sau chiar să le cedeze unor lideri informali ai 
grupului: colegi sau elevi.

b. rolurile interpersonale sunt îndeplinite de profesorul-manager, 
de asemenea, în situaţiile oficiale în care el este figura reprezentativă 
a grupului, liderul și persoana de legătură cu alte grupuri.

c. rolurile decizionale sunt în cazul profesorului-manager 
valabile în toate ipostazele acestora. Profesorul-manager modern 
trebuie să aibă iniţiativă, să motiveze elevii pentru activitate, să se 
preocupe de alocarea resurselor financiare, de dotarea materială a 
clasei de elevi, să prevină conflictele, să le rezolve atunci când apar, 
să negocieze în numele grupului.

Toate aceste roluri ale profesorului-manager se grefează pe o 
anumită personalitate vie și concretă, care le interiorizează într-o 
manieră proprie.

Personalitatea managerială a profesorului a fost structurată 
într-un nou model (R. Iucu, 2000) pornind de la achiziţiile 
cunoscute despre personalitate în:

I. personalitate de bază (Kardiner)
II. câmp psihopedagogic
III. reprezentări psihopedagogice
IV. credinţe și convingeri psihopedagogice
V. personalitate cristalizată (Cattell)
VI. stil educaţional
VII. stil managerial.
Personalitatea de bază reprezintă structura personalităţii, 

internă, flexibilă, parţial polivalentă, cu care profesorul intră în 
câmpul profesional psihopedagogic. Aceasta conţine două mari 
dimensiuni:

1. personalitatea reală alcătuită din funcţii, procese, tendinţe, 
interese, reprezentative pentru educaţie

2. aptitudinea psihopedagogică reprezentată de elementele:
a. temperamentale
b. intelectual-cognitive (senzoriale, de limbaj, capacităţi intelec-

tuale)
c. afectiv-motivaţionale
d. instrumentale
e. stilistice
f. reglatorii (atenţia, voinţa)
g. relaţional-valorice (caracter, imaginea de sine).
Referindu-ne la aptitudinea psihopedagogică, considerăm că 

nu există un temperament predeterminat pentru educaţie, dar 
pot fi modelate acele însușiri temperamentale ca: echilibrul, forţa, 
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mobilitatea, rezistenţa la efort și la stres, sociabilitatea, activitatea, 
dinamismul, care să constituie baza dezvoltării personalităţii 
educaţional-manageriale eficiente. Trăsăturile intelectual-cog ni-
tive din structura aptitudinii psihopedagogice sunt: fluiditatea, 
flexibilitatea, sensibilitatea la probleme, originalitatea, producti-
vitatea, gândirea convergent-euristică, explicativă care să facili-
teze înţelegerea, consolidarea și prelucrarea cunoștinţelor de către 
elevi.

Componentele afectiv-motivaţionale se referă la coloratura 
pozitivă, optimistă și echilibrată a afectivităţii și motivaţiei, la 
capacitatea de modelare și dezvoltare a motivaţiei intrinseci 
la elevi, la controlul emotivităţii, la dezvoltarea sensibilităţii 
superioare, umaniste. Componentele instrumentale eficiente sunt 
deprinderile, priceperile pedagogice, abilităţile socio-educaţionale. 
Componenta relaţional-valorică reprezentată sintetic de caracter 
este una dintre cele mai importante componente ale aptitudinii 
psihopedagogice, ba chiar nucleul ei, considerăm noi. Atitudinile 
faţă de sine, atitudinile faţă de altul și atitudinile faţă de activitate 
sunt grevate de elementul valoric, de autoapreciere și interapreciere. 
Din păcate, caracterul este neglijat atât în profesionalizarea 
cadrelor didactice, cât și în procesul educaţional de formare iniţială 
a elevilor.

CLASIFICĂRI ANALITICE ALE MANAGEMENTULUI CLASEI ÎN 
RAPORT CU PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

O abordare conceptuală importantă a managementului clasei o 
întâlnim la Doyle (1986). El analizează procesul de învăţământ ca 
fiind o activitate complexă și îl descrie cu ajutorul a șase dimensiuni 
(Herzog 2002, p. 433 ff ). 

• Multidimensionalitate – clasa de elevi este un spaţiu dens 
ocupat, în care se întâlnesc persoane cu interese diferite și 
au loc diverse evenimente.

• Simultaneitate – multe fapte se petrec simultan în cadrul 
procesului de învăţământ și solicită atenţia distributivă a 
profesorului.

• Caracter de urgenţă – desfășurarea rapidă a evenimentelor 
îngreunează reflecţia. Deseori, intervenţia urgentă a 
profesorului este absolut necesară și rămâne puţin timp 
pentru a gândi.

• Imprevizibilitate – deseori apar perturbări, distrageri ale 
atenţiei sau evenimente neprevăzute. Activitatea didactică 
nu poate fi prevăzută în totalitate și nici planificată în cel 
mai mic amănunt. 

• Caracter public – interacţiunile nu au loc într-un cadru 
privat, ci într-un spaţiu public și pot fi observate și de alte 
persoane. Sfera de influenţă este astfel lărgită și asupra altor 
persoane participante.

• Caracter istoric – elevii claselor petrec mult timp 
împreună. Acţiunile și evenimentele care se petrec acolo 
nu sunt doar un fenomen contemporan, ci au rădăcini în 
trecut și consecinţe pentru viitor. 

• Herzog (2002) mai adaugă două dimensiuni:
• Netransparenţa – participanţii la procesul de învăţământ 

nu au întotdeauna abilitatea de a se înţelege reciproc. 
Influenţarea reciprocă este posibilă doar indirect, prin 
procesul de comunicare.

• Caracter informal – procesul didactic este în mică măsură 
standardizabil și reglementabil. Principii, reguli, reţete, legi 
sau tehnici trebuie adaptate la situaţiile variate întâlnite în 
practică.

Pe lângă această complexitate fenomenologică existentă, 
procesul de învăţământ este supus și influenţei altor două aspecte 
structurale (Doyle 1986). Pe de-o parte, școala presupune un 
proces de instruire, de transmitere de informaţii sau procese de 
învăţare, iar, pe de altă parte, este necesară crearea unui cadru 
propice pentru desfășurarea acestor procese. Doyle diferenţiază, 
astfel, între sarcini instructive orientate spre elevi și sistemul social 
orientat asupra funcţiei manageriale a profesorului, prin această 
funcţie managerială înţelegându-se managementul clasei. Ambele 
funcţii se împletesc în practica educaţională. 

Ordinea nu este dorită de dragul ordinii, ci cu scopul orientării 
atenţiei elevilor asupra conţinuturilor de specialitate și pentru ca 
elevii să se concentreze cât mai mult asupra obiectivelor de învăţare 
din clasă (Helmke 2003, Neuenschwander 2005, Wellenreuther 
2004).

Departajarea analitică a celor două probleme fundamentale 
ale procesului de învăţământ, învăţarea care presupune instrucţie 
versus ordinea (socială) care presupune management – este abordată 
de Neuenschwander (2005). Prin managementul clasei, el se referă 
la dimensiunea acţiunii profesorului în clasă, care este orientată 
asupra planului social al demersului didactic și o diferenţiază de 
activitatea didactică a profesorului care se focalizează pe învăţarea 
conţinuturilor predate.

În concepţia lui Neuenschwander este cuprinsă și perspectiva 
elevilor, aceasta fiind abordată diferit de cea a profesorului. 

Fig. nr. 1 Planuri și perspective ale procesului educaţional 
(Neuenschwander 2005, p. 46)

Dacă, în practica educaţională, cele două perspective, activi-
tatea profesorului, respectiv activitatea elevilor, nu pot fi total 
separate, nici planul social de cel al conţinuturilor învăţării nu 
poate fi abordat în mod diferenţiat. Reprezentarea grafică oferă 
o primă impresie despre modalitatea de integrare analitică a 
managementului clasei în totalitatea proceselor de învăţământ.

EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT AL CLASEI

Conceptul de management al clasei a suferit modificări de-a 
lungul timpului, care pot fi împărţite în trei faze.

Prima fază, între anii 1960 și 1970, avea ca întrebare principală: 
ce se poate face atunci când elevii se comportă indezirabil? 
Managementul clasei era orientat pe modalitatea de a face faţă 
problemelor, tulburărilor apărute în clasă. 

Abordările behavioriste, cum ar fi „disciplina asertivă” a lui 
Canter și Canter (1976), sunt tipice pentru această fază. Profesorul 
are sarcina de a explica elevilor ce fel de comportamente și modele 
de comunicare sunt așteptate de la elevi, cât și recompensele 
pentru comportamentele adecvate, respectiv sancţiunile pentru 
comportamentele deviante.

O a doua fază a conceptului de management al clasei a avut 
loc în perioada 1970-1980. Studiilor lui Kounin (1976) și ale 
grupului de cercetare Emmer și Everston li se datorează faptul că 
accentul s-a pus pe prevenţie (Emmer, Everston și Anderson 1980, 
Everston și Harris 1992). În centrul atenţiei nu s-a mai aflat reacţia 
adaptată la problemele comportamentale ale elevilor, ci întrebarea: 
cum pot fi evitate aceste probleme de disciplină? 

În locul recompenselor, respectiv al pedepselor aplicate 
individual, atenţia s-a concentrat pe tehnicile care aveau ca ţintă 
întregul grup social.

De la jumătatea anilor 1980, tendinţele celor două etape sunt, 
pe rând, când utilizate și integrate, când desfiinţate.

În ediţia actuală a lucrării „Disciplina asertivă” a lui Canter 
și Canter (2001), au fost incluse noi materiale pentru pregătirea 
anului școlar și a lucrului cu părinţii. 

Manualele lui Everston și Emmer (Emmer, Everston și 
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Worsham 2003; Everston, Emmer și Worsham 2005) cuprind și 
capitole despre abordarea problemelor comportamentale.

Schimbările în managementul clasei sunt legate de schimbările 
de paradigmă ale conceptului învăţare de la behaviorism la 
constructivism.

Everston și Neal (2006) indică aceste schimbări cu ajutorul 
măsurilor normative ale managementului clasei.

Tabelul nr. 1 Transformarea măsurilor normative pentru 
managementul clasei (Everston & Neal 2006, p. 4)

Măsuri normative Punctul de pornire Tendinţe contemporane

Scopurile 
 managementului clasei

Profesorul menţine 
 controlul ca scop în sine.

Profesorul implică elevii 
în învăţare, încurajând 
autocontrolul și spiritul de 
echipă.

Scopurile academice 
ale lecţiei

Elevii își însușesc abilităţi 
și comportamente prin 
desfășurarea secvenţială 
a lecţiei.

Elevii învaţă concepte 
 multiple, comportamente și 
competenţe,  implicându-se 
în proiecte și probleme de 
anvergură.

Obiectivele morale ale 
lecţiei

Elevii urmăresc indicaţiile și 
învăţă să se conformeze.

Elevii își dezvoltă  autonomia, 
capacitatea de autocontrol și 
simţul responsabilităţii.

Obiectivele sociale ale 
lecţiei

Elevii lucrează individual 
conform unui set fix de 
comportamente dezirabile.

Elevii interacţionează, pot 
lucra în colaborare sau 
individual.  Profesorul permite 
manifestarea unui set mai larg 
de  comportamente.

Relaţia dintre 
 managementul clasei 
și instrucţie

Încercarea de compati bili-
zare a  managementului 
și a instrucţiei în condiţiile 
în care abordările sunt 
incongruente.

Abordarea managerială 
și instrucţia sunt explicit 
integrate și apropiate.

Din tabelul de mai sus se poate constata că nu doar scopul 
managementului clasei s-a modificat, ci și intenţiile morale, 
sociale și știinţifice ale procesului de învăţământ și, odată cu ele, 
relaţia dintre management și instrucţie. Cum se poate observa 
din ultimul rând al tabelului, cele două concepte, instrucţie și 
managementul clasei, care iniţial erau abordate diferenţiat, în 
prezent sunt tratate integrativ. În prim-plan se află astăzi stimularea 
unui învăţământ centrat pe elevi, precum și conceptul de învăţare 
activă și autocontrol al elevilor sau, cum îl denumește Woolfolk 
(2001), „managementul pentru autoconducere” (p. 438). Pentru a 
realiza acest lucru, este necesară existenţa unei relaţii între profesori 
și elevi caracterizate prin grijă și încredere. 

Managementul clasei nu mai poate fi privit ca un „săculeţ cu 
trucuri”, ci ca un „set de cunoștinţe și bune practici, care solicită 
luarea de decizii și procese de reflecţie” (Weinstein, 1999, p. 
152).

Multe lucruri au rămas însă la fel: procesul de învăţământ 
trebuie să decurgă coerent, profesorul trebuie să aleagă strategii 
didactice potrivite, elevii trebuie să fie atenţi în timpul lecţiei și să 
participe activ.

Provocările pentru managementul clasei de elevi s-au inten-
sificat prin introducerea conceptului constructivist „învăţare 
centrată pe elev și învăţare prin cooperare”. Cooperarea între 
managementul clasei și instrucţie formează un element-cheie 
pentru productivitatea situaţiilor educaţionale. Doar printr-un 
management al clasei adaptat la metodele didactice pot fi practicate 
cu succes noile forme de predare și învăţare.

Se poate, astfel, conchide că managementul clasei a fost 
supus unei puternice modificări, care s-a desfășurat în acord 
cu schimbarea paradigmatică a predării și învăţării. Definiţii 
actuale ale managementului clasei se referă la acţiuni ale cadrului 

didactic, care sunt orientate în vederea stabilirii ordinii și 
implicării elevilor în procesul didactic, respectiv a cooperării lor 
în direcţia atingerii obiectivelor educaţionale (Emmer și Stough, 
2001, p. 103). 

În lucrarea de faţă managementul clasei este înţeles ca acţiunea 
profesorului îndreptată spre stabilirea și menţinerea structurilor de 
ordine și comunicare, cât și ca participarea activă a elevilor la lecţie, 
asigurându-se, astfel, baza proceselor de învăţare. 

 CERCETĂRI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI

Cercetările lui Kounin (1970, 1976, 2006) reprezintă o piatră 
de temelie în investigarea managementului clasei. Kounin și 
colaboratorii săi au fost iniţial interesaţi de efectele mustrărilor 
profesorilor. Ulterior, Kounin a analizat timp îndelungat secvenţe 
de interacţiune. Astfel, au fost evidenţiate cinci dimensiuni ale 
comportamentului profesorului care se află în corelaţie semni-
ficativă cu comportamentul dezirabil al elevilor și sunt relevante 
pentru o activitate didactică lipsită de acte de indisciplină.

• Omniprezenţa și simultaneitate
• Facilitare și impuls
• Mobilizarea grupului și principiul responsabilităţii
• Solicitare intelectuală
• Diversitate și cooperare.
Prima componentă se referă, potrivit concepţiei lui Kounin 

(2006), la faptul că profesorul este capabil să perceapă toate 
fenomenele procesului de învăţământ, chiar dacă este ocupat doar 
cu o parte dintre elevi. Aceasta se datorează faptului că profesorul 
poate să interpreteze adecvat interacţiunile din clasă și să identifice 
cauzele corecte ale indisciplinei.

Dimensiunea simultaneitate înseamnă stăpânirea a două feno-
mene care se desfășoară concomitent, de exemplu, ascultarea unui 
elev care citește și, în același timp, controlarea unei probleme în 
caietul de lucru al altui elev.

Cea de a doua dimensiune, facilitare și stimulare, se referă 
la conducerea lecţiei și la realizarea legăturilor dintre secvenţe. 
Distractibilitatea, incoerenţa, indecizia și supraproblematizarea 
din partea profesorului afectează cursul lecţiei și provoacă tulburări 
ale activităţii didactice.

A treia dimensiune se referă la menţinerea focalizării clasei. 
Profesorul poate să se ocupe doar de câţiva elevi, dar și în acest 
caz nu trebuie să piardă din vedere restul clasei. Aceasta se poate 
realiza prin implicarea tuturor elevilor în activităţile didactice 
(mobilizarea grupei) și prin responsabilizarea clasei privitor la 
activităţile care trebuie efectuate (principiul responsabilităţii).

Ultimele dimensiuni vizează aspectele didactice. O lecţie 
interesantă și stimulativă determină cooperarea eficientă și lipsa 
problemelor de indisciplină din clasă. Din cercetările lui Kounin 
și ale colaboratorilor săi, se desprind două concluzii interesante 
pentru cercetările ulterioare despre managementul clasei (Herzog, 
Hollenstein, Kunz-Makarova, Retsch, Ryser, Schonbachler și 
Vetter, 2003).

1. interesul nu mai constă în intervenţia asupra problemelor 
de indisciplină, ci asupra prevenţiei acestora

2. atenţia nu se va concentra doar pe elevii–problemă, ci pe 
întreaga clasă și pe tehnicile de conducere a clasei.

Everston și Harris (1992) enumeră o serie de factori care îi 
caracterizează pe managerii de succes ai claselor de elevi. Profesorii 
eficienţi: 

• utilizează eficient timpul disponibil
• implementează strategii de grup cu grad înalt de implicare 

și nivel scăzut de perturbaţii
• aleg forme de organizare a lecţiei și sarcini academice care 

conduc la o preocupare intensă a elevilor în activităţile 
didactice

• comunică reguli clare de participare
• previn problemele prin implementarea unui sistem de 

reguli la începutul anului școlar.
Pe baza rezultatelor studiului de eficienţă, Everston a formulat o 

abordare proactivă a managementului clasei, pe care a dezvoltat-o 
pentru programele de formare a profesorilor (Everston, Emmer și 
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Worsham, 2005, Everston și Harris, 1999, Wellenreuther, 2004).
Spre paradigma experţilor se orientează un studiu fundamental 

despre managementul clasei. Austriecii Mayr, Eder și Fartacek 
(1991) au chestionat elevii a 97 de profesori de succes, în legătură 
cu 35 de acţiuni strategice care vizau materia predată de acei 
profesori. A rezultat, astfel, un tablou comportamental al cadrului 
didactic corelat cu participarea activă a elevului la activităţile 
didactice și cu lipsa problemelor de indisciplină.

„În faţa clasei se prezintă convinși de menirea pedagogică pe care 
o îndeplinesc, sunt siguri pe sine și conștienţi de propria valoare. 
În cadrul activităţilor didactice logic construite, au grijă ca elevii 
să fie implicaţi în sarcini de lucru interesante. Controlează exact 
rezultatele muncii lor, transmit elevilor reguli de comportament 
clare și urmăresc aplicarea lor, pe cât posibil, fără utilizarea 
sancţiunilor. Sunt receptivi la tot ceea ce se întâmplă în clasă, se 
străduiesc să stimuleze colectivul clasei, îi tratează pe elevi deschis, 
cinstit, apreciindu-i la adevărata lor valoare. Încearcă să-i înţeleagă 
pe elevi chiar și când aceștia le fac greutăţi, caută să comunice cu 
elevii și le oferă posibilitatea de a participa la decizii” (Mayr, Eder 
și Fartacek, 1991, p. 53). 

Mayr și colaboratorii descriu patru tipuri de profesori de succes. 
Managementul eficient al clasei se poate realiza pe patru căi (Mayr, 
2002): 

1. managementul bazat pe comunicare și stabilirea de relaţii
2. managementul orientat spre conţinutul de predat
3. managementul orientat spre ordine și disciplină în clasă
4. managementul orientat spre acţiuni practice și economice. 
În concluzie, autorii precizează că nu există un anumit tip de 

management al clasei care se poate recomanda cadrelor didactice, 
ci o arie întinsă de comportamente ale profesorului. Profesorii 
(managerii) de succes aleg din această arie ceea ce se potrivește 
propriei persoane și ceea ce este considerat de alţii ca fiind dezirabil 
(Mayr, Eder și Fartacek, 1991, p. 53).

În condiţiile învăţământului contemporan, managementul clasei 
de elevi se impune tot mai mult ca una dintre condiţiile esenţiale ale 
desfășurării cu succes a activităţilor instructiv-formative la nivelul 
școlii. Condiţia de bază a realizării unui management eficient al 
clasei de elevi este însă buna cunoaștere a acesteia. La dispoziţia 
cadrului didactic se află în acest sens o serie de metode cum sunt: 
observaţia psihosocială, testul sociometric, matricea sociometrică, 
metoda interaprecierii obiective, sociograma individuală etc.
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DEFINIREA NOŢIUNII

În literatura de specialitate există discuţii chiar și în ceea 
ce privește denumirea noţiunii. În literatura engleză apar 
următoarele noţiuni, folosite, de fapt, ca sinonime: child 
drama, drama, creative drama, drama in education, theatre in 
education. Și în limba română există mai multe expresii pentru 
denumirea acestui curent pedagogic: pedagogia dramatică, 
pedagogia dramei, drama, activităţi dramatice (Manurák, 
1991).

O altă problemă este definirea noţiunii, astfel că găsim 
și aici mai multe posibilităţi. Unii spun că este un curent 
pedagogic alternativ (artistic), alţii o definesc ca metodă, sistem 
pedagogic, disciplină sau strategie de predare-învăţare.

Oricare ar fi însă denumirea la care ne-am opri, ea se 
definește prin modul specific în care folosește mijloacele dramei 
și ale teatrului în procesul instructiv-educativ al copiilor. 
Elementul principal al activităţii dramatice este jocul dramatic, 
capacitatea omului de a se situa în diferite roluri. Prin aceasta 
se deosebește de celelalte direcţii pedagogice alternative, dar 
seamănă cu acestea în scopurile pe care și le propune, care ar 
fi de exemplu: dezvoltarea personalităţii umane, educarea în 
spiritul democraţiei, dezvoltarea creativităţii, îmbogăţirea vieţii 
sentimentale, dezvoltarea eului, a capacităţii de autocunoaștere. 
Cadrele didactice care folosesc pedagogia dramatică iau în serios 
propunerea lui Aristotel (copiii trebuie să-și însușească acele 
jocuri pe care le vor cultiva în mod serios când vor fi adulţi), 
întrucât pe parcursul activităţilor dramatice copiii învaţă roluri 
sociale și își dezvoltă anumite capacităţi, aptitudini sociale de 
care vor avea nevoie în viitor.

Unii teoreticieni (G. Bolton, E. Szauder) ai literaturii de 
specialitate engleze și maghiare tratează această activitate ca 
pe un sistem pedagogic cu o filosofie pedagogică concretă, cu 
concepţii, cunoștinţe metodice reale (Bolton, 1992, Szauder, 
1998). Spre deosebire de celelalte pedagogii alternative, 
nu iniţiază un anumit tip de școală cum face, de exemplu, 
pedagogia Waldorf sau Montessori, ceea ce îi asigură o anumită 
elasticitate. Activitatea dramatică își găsește locul în orice 
școală, se poate acomoda și la școlile obișnuite, tradiţionale, și 
la școlile alternative.

Eu consider că activitatea dramatică este o strategie folosită 
în procesul instructiv-educativ, care se bazează pe activitatea 
elevilor, o strategie de rezolvare a conflictelor, a problemelor 
care apar în societate și în microsocietatea înconjurătoare.

Părintele activităţilor dramatice engleze, David Davis 
(1992), vede actualitatea acestei strategii în următoarele: drama 
este cea mai bună cale de a exersa democraţia, întrucât – contrar 
celorlalte forme artistice – se poate realiza numai printr-o 
conlucrare colectivă și funcţionează prin efortul comun al 

unor oameni atenţi unii la alţii, capabili de acomodare și de 
luare a deciziilor. În activităţile dramatice oameni se întâlnesc 
cu oameni, astfel copiii învaţă în joc cum se pot folosi aceste 
întâlniri pentru dezvoltarea colectivităţii și a cunoașterii de 
sine.

BAZELE PSIHOLOGICE ALE PEDAGOGIEI DRAMATICE

În ceea ce privește scopurile, activităţile dramatice se 
aseamănă cu școala umanistă a psihologiei individuale. După 
Adler, prevenirea este mai importantă decât terapia însăși. În 
această prevenire, un rol important îl poate juca pedagogia 
dramatică. După J.L. Moreno, propriile greșeli le putem asimila 
cel mai ușor prin retrăirea propriilor impresii, iar activitatea 
dramatică face posibilă această retrăire a impresiilor. Găsim 
și ideile lui C. Rogers în activitatea dramatică, deoarece între 
elev și profesor există o relaţie bazată pe contract, pe o relaţie 
de egalitate, ceea ce înseamnă că elevul poate deveni sursă a 
cunoștinţelor, materia este parcursă prin activitatea elevilor și 
bazată pe cooperarea lor (Atkinson, 1995).

Activitatea dramatică își propune dezvoltarea următoarelor 
caracteristici personale:

– sensibilitate la probleme
– sisteme de obiceiuri stabile
– interes și activitate multilaterală
– autocunoașterea și autoaprecierea reală
– tendinţa spre intimitate
– autorealizarea în diferite activităţi
– spontaneitate
– interiorizarea normelor sociale
– structură de caracter democratic.
Oamenii, de obicei, sunt posesorii mai multor posibilităţi 

decât cele care sunt realizate efectiv.
Împreună cu susţinătorii psihologiei individuale, cadrele 

didactice care lucrează cu această strategie așază în centrul 
atenţiei dezvoltarea armonică a personalităţii, atunci când, 
pe lângă educaţia intelectuală, accentuează și educaţia senti-
mentală.

EFECTELE TEATRULUI ȘI JOCULUI DRAMATIC ASUPRA 
COPIILOR

Activitatea dramatică nu are ca scop terapia ca la J.L. Moreno, 
ci urmărește încadrarea artei în viaţa elevilor, pentru că munca 
artistică presupune o gândire diferită de cea obișnuită, o privire 
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In my work I try to prove the way in which drama contributes to the development of competitions. The different definitions of competence agree 
on the fact that competence is considered a complex psychological structure that offers the proper attitudes, knowledge and abilities necessary to the 
successful fulfilment of an activity and which at the same time motivates the person in doing it. Drama gives the participants new points of view and 
the ability to see things in a different way and makes the children re-evaluate his or her scale of values. Drama offers an ideal field to the development 
of competitions as through the play of a game and by playing somebody’s part drama brings about the person’s mental, physical and emotional 
activation, too. The regular drama work by activating emotionally the persons is able to can bring about a change in conception.
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altfel, după cum spune Gavin Bolton: „procesul artistic se 
îndreaptă spre tulburarea celor cunoscute” (1992, p. 7). 

Vekerdy Tamás (1974), analizând arta improvizaţiei, consi-
deră că arta deschide poarta dintre conștient și inconștient, 
ajută înţelegerea mesajelor din dimensiunea inconștientului. 

Copilul, când se uită la o piesă de teatru, trăiește ceea ce 
vede ca și cum ar fi realitate. Această impresie este echivalentă 
pentru el cu trăirile de fiecare zi. Spectacolul, deci, dă impresii 
pe nivelul actual al gândirii copilului și are, totodată, efectele 
sale pedagogice, educatoare, dacă reușește să-l ridice pe copil 
la un nivel mai înalt de gândire. Spectacolul teatral numai prin 
trăiri artistice cathartice poate educa, înlăturând didacticismul.

Aceste constatări sunt valabile și pentru activităţile drama-
tice, cu o singură deosebire: catharsisul se produce în cel care 
joacă, nu în cel care privește.

Includerea dramei ca formă artistică în procesul instructiv-
educativ poate produce situaţii care înseamnă mai mult decât 
transmiterea unor informaţii. Drama exploatează posibilităţile 
de învăţare oferite de forma artistică, acestea fiind înţelegerea 
bazată pe analogie, cunoștinţe mobilizate prin eliberarea unor 
sentimente, retrăirea cu altă intensitate a unor impresii deja 
trăite.

LOCUL ȘI ROLUL JOCULUI ÎN ACTIVITATEA DRAMATICĂ

Drama încearcă să acumuleze cu puterea educatoare a 
jocului în realizarea scopurilor educative în așa fel, încât jocul 
e pătruns de artă și estetic.

Toate teoriile jocului accentuează faptul că jocul nu dă 
satisfacţie la nivelul nevoilor primare, nu este important din 
punctul de vedere al existenţei biologice și fiziologice, dar e 
indispensabil din punctul de vedere al igienei mentale. Jocul 
copiilor este o activitate pentru sine, deci e urmată de bucurie, 
de o trăire sentimentală puternică. Copilul își formează 
atitudini, capacităţi, își dezvoltă relaţiile interpersonale în 
timpul jocului. Un loc important între tipurile jocului îl 
ocupă jocul dramatic spontan al copiilor, care, după Peter 
Slade (1991), este drumul natural spre descoperire.

Activitatea dramatică se folosește de această capacitate a 
copiilor de a juca, dar, cu un control potrivit, conduce jocul 
spre un sfârșit din care se poate învăţa.

  JOCUL DRAMATIC, SITUAŢIA DRAMATICĂ (SITUAŢIA 
„CA ȘI CUM”)

Această situaţie „ca și cum” deosebește activitatea dramatică 
de celelalte ramuri ale pedagogiei. Această situaţie înseamnă 
o existenţă dublă, o dedublare caracteristică doar omului. 
Această formă de realizare nu se învaţă la grădiniţă sau la 
școală, ci se dezvoltă spontan în viaţa fiecărui copil. Este o 
zonă a realităţii care nu duce la acţiune, ci la o copie specifică 
a acţiunii, care deși realizează, totuși înlocuiește realizarea. 
Puterea activităţilor dramatice este chiar aceasta, activitatea 
dramatică pare o acţiune. Este gândire „învelită” în acţiune 
(Neelands, 1994).

Activităţile dramatice, psihodrama și teatrul nu se dife-
renţiază unele de celelalte prin metode sau procese, ci prin 
scopul lor, activităţile dramatice având scop educativ, psiho-
drama unul terapeutic, iar teatrul urmărește scopuri estetice.

Pe lângă acţiunea care se vede, există și o acţiune internă 
care se desfășoară în mintea și sufletul fiecăruia: când, unde 
m-am întâlnit cu ceva asemănător, cum am reacţionat eu 
atunci, a fost bine sau nu ceea ce am făcut, cum aș putea rezolva 
problema. Aceste întrebări puse pentru sine pot contribui la 
ridicarea nivelului de gândire.

PROIECŢIILE PEDAGOGICE ALE ACTIVITĂŢILOR DRAMATICE

În sistemul educaţional englez, drama participă ca 
disciplină, ca formă de învăţare bine elaborată. Deci voi folosi 
pentru prezentarea sistemului pedagogiei dramatice, mai 
ales, munca profesorilor dramei englezești precum Jonathan 
Neelands, Gavin Bolton, Dorothy Heathcote și David Davis.

G. Bolton (1993), clasificând activităţile dramatice, găsește 
patru tipuri:

tipul A – exerciţii
tipul B – jocurile dramatice
tipul C – teatrul
tipul D – activităţi dramatice complexe.
În tipul de activităţi A intră acele jocuri care, de obicei, 

pregătesc activitatea, captează atenţia. Aceste jocuri tind spre 
un scop cunoscut atât de profesor, cât și de elevi, regulile sunt 
clare, jocul e ușor de repetat, nu se leagă de sentimente, cere de 
la participanţi concentrarea atenţiei. Cu aceste jocuri începe 
aproape fiecare activitate dramatică. Există diferite exerciţii, 
jocuri: 

• jocuri de cunoaștere și de coordonare motrice
• jocuri de relaxare
• jocuri de stimulare
• jocuri senzoriale (vizuale, auditive, tactil-senzitive)
• jocuri de concentrare a atenţiei și de dezvoltare a 

limbajului
• jocuri mimate, improvizate și verbalizate.
Tipul de activitate B se caracterizează mai ales prin trei 

lucruri: acţiune, context (locul și timpul derulării acţiunii) și 
motivaţia pentru joc (deci tema care stă în centrul atenţiei). 
Profesorul aici urmărește construirea contextului și a acţiunii, 
și nu acţiunile interne ale fiecărui participant.

Tipul de activitate C urmărește realizarea unei producţii, a 
unui spectacol teatral.

Tipul de activitate D are la bază toate cele trei tipuri 
deja amintite, folosește unele elemente din celelalte tipuri 
de activităţi dramatice, însă întotdeauna se concentrează pe 
conţinuturile ascunse, pe acţiunile interne ale participanţilor. 
În centrul acestei activităţi stă situaţia „ca și cum”, prin care 
poate apărea înţelegerea unor lucruri până acum neînţelese. 
Totuși învăţarea și înţelegerea sunt întotdeauna legate de 
context și acţiune, pentru că situaţia de învăţare apare 
întotdeauna într-un context, referindu-se la diferite părţi ale 
realităţii. 

Cadrul didactic urmărește aici domeniile în care se pot 
produce schimbări ale valorilor, dezvoltarea intelectual-
sentimentală, deci ce poate învăţa copilul. „Pedagogul aplică 
acele elemente ale teatrului care sunt folosite, de obicei, de 
dramaturgi. La fel cum dramaturgul creează focusul sensului 
acţiunilor, dascălul ajută copiii la crearea focusului dramei, 
la fel cum dramaturgul și actorii pun în centrul atenţiei 
înţelegerea prin contrastul vocii, luminii și al mișcării, tot așa 
face și profesorul; la fel cum dramaturgul alege cu mare grijă 
acţiunile și obiectele simbolice care au un surplus de înţeles, 
tot astfel contribuie profesorul la munca lor, ajutându-i pe 
copii în găsirea simbolurilor.”

Așadar, activităţile dramatice se concentrează mai ales pe 
semnificaţia cunoștinţelor în situaţii sociale. Cu ajutorul 
acestor elemente, copilul prelucrează activ conţinuturi sociale, 
rezolvă probleme folosindu-se de gândirea divergentă. Prin 
aceste activităţi dramatice se dezvoltă mai ales funcţiile psihice 
bazate pe empatie.

  ACTIVITATEA DRAMATICĂ LA GRĂDINIŢĂ ȘI ÎN 
CICLUL PRIMAR

Mai ales pentru copiii între 3 și 6 ani, deci pe tot par-
cursul ciclului preșcolar, jocul dramatic este o cale firească 
de exprimare, care nu dispare cu totul la trecerea în stadiul 
operaţional. Gândirea magică reprezintă un stadiu în dez-
voltarea gândirii, caracterizată de artificialism, cauzalitate, 
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egocentrism (Cole, 1998). Copiii la această vârstă folosesc 
mai mult emisfera cerebrală dreaptă a creierului, lucrează cu 
simboluri, cu ajutorul imaginaţiei, totul are înţeles într-o 
lume a credinţelor primitive. Pentru ei este firesc să trăiască 
și să gândească în două lumi paralele: în lumea realităţii și 
în lumea fanteziei. De fapt, pe această dualitate a lumilor se 
bazează teatrul, jocul dramatic și pedagogia dramatică, un fel 
de opoziţie la gândirea europeană bazată prea mult pe emisfera 
cerebrală stângă. Chiar pentru această caracteristică ar fi foarte 
importantă prezenţa pedagogiei dramatice pe tot parcursul 
ciclului preșcolar, primar sau chiar gimnazial, liceal. Școala are 
un rol din ce în ce mai mare și în dezvoltarea capacităţilor legate 
de emisfera cerebrală dreaptă, în dezvoltarea competenţelor 
sociale și în dezvoltarea inteligenţei emoţionale. 

În lumea magiei, a fanteziei, copiii acceptă mai ușor reguli, 
iar regulile, odată acceptate în lumea imaginaţiei, sunt mai 
ușor transpuse în realitate. Dacă în mintea copilului are loc 
schimbarea conceptuală, înţelege un fenomen, o problemă 
legată de lumea imaginaţiei și de realitatea sa de fiecare zi, 
această schimbare va avea efect pozitiv în comportamentul său 
zilnic, în atitudinile, competenţele sale.

Obiectivele activităţilor dramatice propuse copiilor din 
ciclul preșcolar și școlar sunt:

• să accepte benevol regulile de cooperare și întrajutorare 
în jocuri

• să cunoască lumea înconjurătoare, complexitatea ei, să 
manifeste atenţie faţă de el însuși și faţă de parteneri

• să depună eforturi în vederea unei exprimări exacte și 
riguroase

• să facă eforturi pentru dezvoltarea vocabularului, 
stilului de vorbire și formelor de metacomunicare

• să-și formeze sensibilitatea socială
• să recunoască și să rezolve situaţii conflictuale, să aibă 

capacitate maximă de toleranţă și empatie
• să manifeste sinceritate, corectitudine, spirit de colec-

tivitate.
• Activităţile dramatice îi ajută pe copii:
• să facă faţă cu promptitudine oricărei situaţii de viaţă
• să știe să se comporte în diferite roluri
• să știe să întâmpine și să rezolve în mod creativ, con-

structiv conflictele reale create
• să comunice în mod exact și corect
• să aibă relaţii interpersonale favorabile
• să accepte creativitatea.
În continuare prezint câteva jocuri pentru preșcolari și 

școlari mici.
Joc de cunoaștere și de coordonare motrice: Cine a ieșit? 

Cine lipsește?
Copiii execută mișcări libere pe o muzică melodioasă. 

Conducătorul jocului indică pe neobservate unui copil să iasă 
afară. Copilul atenţionat părăsește sala. La terminarea melodiei, 
copiii trebuie să ghicească cine a ieșit. Se poate efectua acest joc 
și cu obiecte.

Joc de relaxare: Ne odihnim
În poziţia culcat, copiii ascultă o muzică relaxantă. Condu-

cătorul jocului le sugerează copiilor să se gândească la ceva 
frumos și plăcut. După încetarea muzicii, copiii vor reflecta 
asupra celor gândite și simţite pe durata audiţiei.

Joc de stimulare: Omul de zăpadă
Copiii stau în mijlocul sălii în grupuri mici. Conducătorul 

jocului narează o poveste. Participanţii la joc urmăresc povestea, 
redând prin pantomimă acţiunea omului de zăpadă.

Joc senzorial: Dirijorul secret
Copiii sunt așezaţi pe scaune în cerc. Un copil părăsește 

sala, ceilalţi aflaţi în sală își aleg un dirijor secret. La revenirea 
copilului, dirijorul indică o mișcare care va trebui imitată de 
restul grupei, fără să-l deconspire pe dirijor. Copilul revenit va 
trebui să depisteze dirijorul secret, care declanșează mișcările.

Joc de concentrare a atenţiei: Numărăm
Stând în cerc, copiii plasează mingea din mână în mână, 

numărând până la 10, iar dacă se poate și înapoi. Copilul care 
greșește iese din joc.

Jocuri mimate, improvizate și verbalizate: Circul
Li se va sugera copiilor să redea secvenţa dorită și constatată 

la circ: acrobaţie, dansul ursuleţilor, răgetul leilor etc. Jocul 
se execută individual sau colectiv după indicaţiile primite 
(Gabnai, 1993).

COMPETENŢELE DEZVOLTATE DE ACTIVITĂŢILE DRAMATICE

Pedagogia dramatică are un rol important în dezvoltarea 
celor opt competenţe-cheie, care au fost definite pentru educaţia 
pe tot parcursul vieţii de către Uniunea Europeană în 2004. 
Competenţele-cheie reprezintă un pachet multifuncţional, 
transferabil de cunoștinţe, abilitaţi și atitudini de care au 
nevoie toţi indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, 
incluziunea socială și găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie 
dezvoltate până la sfârșitul educaţiei obligatorii și trebuie să 
acţioneze ca fundament pentru orice tip de învăţare ca parte a 
educaţiei pe tot parcursul vieţii. 

Cele opt domenii ale competenţelor-cheie sunt:
Comunicarea în limba maternă
Comunicare în limbi străine
Competenţe în matematică și competenţe elementare în știinţe 

și tehnologie
Competenţe pentru a învăţa să înveţi 
Competenţe de relaţionare interpersonală și competenţe civice 
Spirit de iniţiativă și antreprenoriat 
Sensibilizare culturală și exprimare artistică.
Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba maternă și 

în limba străină este rezultat al inerenţei dramei ca formă de lucru. 
Diferitele exerciţii care folosesc monologul sau dialogul, exersarea 
situaţiilor de comunicare dezvoltă capacitatea de exprimare atât a 
informaţiilor, cât și a sentimentelor, asigură o anumită siguranţă 
în situaţiile de comunicare prin cunoștinţele acumulate despre 
modurile, posibilităţile și provocările comunicării umane. 

Competenţele matematice, competenţele elementare în 
știinţe și tehnologie și competenţele în utilizarea noilor 
tehnologii informaţionale și de comunicare se pot dezvolta 
printr-o formă specifică a dramei: drama experţilor. Aceasta 
înseamnă, de fapt, că educatoarea, învăţătorul sau profesorul 
prezintă o problemă care poate fi rezolvată numai de niște 
experţi. Acești experţi vor fi copiii, care își vor dezvolta 
diferitele capacităţi, atitudini, vor culege informaţii noi în 
tema dată de cadrul jocului. De exemplu, dacă problema este 
legată de construirea unei case, copiii pot fi ingineri, experţi în 
construirea caselor, și pot proiecta casa, pot calcula cantitatea 
și suma materialelor de construcţii, dezvoltând între timp 
o gamă largă a competenţelor matematice sau chiar tehnice. 
Această temă ridică și alte probleme, copiii în rolul expertului 
întâmpină tehnici noi de învăţare, iar rolul expertului, care 
diferă de la fiecare joc la altul, asigură o motivaţie foarte intensă 
pentru învăţare. 

Competenţele de relaţionare interpersonală și competenţele 
civice se dezvoltă în fiecare activitate dramatică complexă, 
de tipul D, deoarece drama întotdeauna apare în context 
interpersonal, se realizează numai prin întâlnirea oamenilor, 
a caracterelor. La activităţile de pedagogie dramatică, parti-
cipanţii, de fiecare dată, obţin experienţă despre viaţă, despre 
realitatea omenească, despre relaţiile interpersonale, despre 
modul de a fi om.

Dezvoltarea spiritului de iniţiativă, a sensibilizării culturale și 
a exprimării artistice rezultă de asemenea din modul de a exista 
al dramei. Atmosfera fără stres creată la activităţile dramatice 
duce la o stare lipsită de inhibiţii, la o stare creativă, deschisă, 
sensibilă la problemele altora, la o stare care favorizează 
exprimările artistice.

Drama dă participanţilor un nou punct de vedere, o altă 
perspectivă prin care pot analiza lumea care îi înconjoară, 
situaţiile de fiecare zi, societatea în care trăiesc. Activităţile 
dramatice oferă posibilitatea de a reevalua valorile.
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„O societate care stimulează creativitatea asigură cetăţenilor 
săi patru libertăţi de bază: libertatea de studiu și pregătire, 
libertatea de explorare și investigare, libertatea de exprimare și 
libertatea de a fi el însuși” (Morris Stein p. 285).

Progresele uriașe în planul cunoașterii și al tehnologiei ar fi greu 
de explicat dacă oamenii nu ar avea capacitatea de a depăși prezentul 
și a crea noul, natura umană fiind prin originea sa creatoare.

Creativitatea reprezintă o proprietate generală a sistemului 
psihic uman și a macrosistemelor socioculturale, impunând nu 
doar receptarea și consumul de nou, ci în primul rând crearea 
noului. Adaptarea creativă naturală pare a fi singura posibilitate 
prin care omul poate ţine pasul cu schimbarea lumii sale. În 
condiţiile actuale ale progresului știinţei, tehnicii și culturii, un 
popor cu un nivel scăzut al creativităţii, cu o cultură limitată 
nu va putea rezolva eficient problemele cu care se confruntă.

La acest început de mileniu specialiștii din diferite arii 
de cercetare sau domenii ale activităţii practice își propun să 
pregătească oamenii pentru societatea viitorului care încă nu 
există, dar ale cărei caracteristici încep a se contura: o societate 
informaţională la nivel planetar, cu o pluralitate culturală, 
cu o diversitate a fenomenelor și proceselor sociale, politice, 
economice, aflate într-o derulare accelerată, o societate a 
cărei trăsătură, percepută de noi, presupune schimbarea.

Așa cum evidenţia cunoscutul psihosociolog (Neculau, 1996, 
p. 223), preocuparea pentru problematica schimbării nu este 
nouă, tema schimbării în știinţele sociale s-a pus prin intermediul 
sociologiei încă din secolul al XIX-lea prin contribuţia lui A. Comte.

De-a lungul timpului, schimbarea la nivel sociocultural a fost 
interpretată ca evolutivă de către Herbert Spencer și darwiniștii 
sociali; ciclică de către sociologul Osvald Spengler și istoricul 
Arnold Toynbee; ca funcţională de sociologul Talcott Parsons 
sau conflictuală de către marxiști. 

În contextul actual schimbarea apare imprevizibilă, accelerată 
în același timp globală, inducând performanţa creativă.

Realizând, dintr-o perspectivă psihologică, un studiu apro-
fundat asupra schimbării sociale, (Neculau, 1996) contu rează, 
pe baza unei vaste literaturi de specialitate recente, factorii, 
condiţiile, agenţii și strategiile schimbării, analizând totodată 
și fenomenul rezistenţei la schimbare.

Implementarea schimbării (Neculau, 1996, p. 244) nu este 
un proces coerent, compact și concomitent în economie, 
societate, organizaţii; mai mult, el se desfășoară asincron, 
schimbarea provocând un șoc care poate paraliza acţiunea, 
bloca iniţiativele, deformând percepţia corectă a evenimen-
telor, soldându-se cu tensiuni, anxietate, trezind fenomenul 
de rezistenţă directă sau disimulată. Așa cum remarca Gaston 
Berger (1973, p. 43) „Un om care are astăzi șaizeci de ani a trăit 
în trei lumi diferite”. 

Multă vreme creativitatea a fost considerată apanajul exclusiv 
al unei minorităţi restrânse, astăzi nu se mai face o separare netă 
între omul obișnuit și creator. Orice om normal poate realiza 
o îmbunătăţire în munca sa, o mică inovaţie sau invenţie. Ca 
dovada că, în multe ţări, numărul inventatorilor cu brevet e 
de ordinul zecilor și chiar al sutelor de mii. Pentru a se ajunge 
la o astfel de performanţă, e nevoie de preocupare specială, de 
condiţii favorabile dezvoltării imaginaţiei. Astăzi există „cursuri 
de creativitate” și chiar „școli de inventică”. 

Este cunoscut faptul că dimensiunea socială (istorică) 
și cea psihologică (individuală) în cazul creativităţii sunt 
complementare, de aceea metodele de stimulare a creativităţii 
(brainstormingul lui Osborn și sinectica lui Gordon) au o bază 
relaţională.

„Într-o lume în evoluţie accelerată, nu mai este cu putinţă 
o reformă a școlii pentru o lungă perioadă de timp, ci o 
permanentă adaptare a acesteia la nevoile societăţii în continuă 
schimbare” (Berger Gaston, 1973, p. 27).

Școlaritatea este apreciată ca vârstă ce cuprinde o impor-
tantă experienţă educaţională din viaţa unei persoane, pe 
parcursul ei înregistrându-se ritmuri pregnante în dezvoltarea 
individualităţii umane și una din cele mai semnificative achiziţii 
cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale 
– creativitatea.

Perioada școlară mică este apreciată de unii autori ca fiind 
de sfârșit de copilărie în care domină particularităţile de vârstă 
asemănătoare cu cele preșcolare sau ca etapă de debut primar a 
pubertăţii ori chiar ca etapă distinctă a copilăriei. Sâmburele, 
sămânţa roditoare a creativităţii o constituie imaginaţia, acea 
funcţie care transformă impresiile, amintirile, ideile noastre, 
creând combinaţii, plăsmuiri, variante noi, unele incongruente 
absolute, constituind izvorul principal de inspiraţie creatoare 
de valori.

De-a lungul micii școlarităţi pot fi distinse două stadii ale 
dezvoltării imaginaţiei: unul iniţial, definitoriu pentru primele 
două clase, caracterizat prin aspectul încă imperfect, sărac în 
detalii ale imaginilor create. Experienţa de viaţă încă limitată îl 
face pe copil să lunece spre combinaţii de imagini superficiale, 
spontane cuprinzând unele elemente fantastice inadecvate. 
Imaginile create sunt adesea statice, lipsite de mișcare. 

Către începutul clasei a III-a se conturează un nou stadiu 
determinat de contactul sistematic cu procesele de învăţare, care 
introduc o oarecare ordine și sistematizare în cursul proceselor 
imaginative. Acum copilul „vede” imaginativ mult mai corect 
distribuţia evenimentelor despre care i se povestește, imaginile 
capătă mai multă plenitudine, coerenţă, dinamism. 

Imaginaţia creatoare este forma cea mai activă, angajând 
întreaga personalitate a elevului. Condiţiile apariţiei și desfă-
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Mihaela Iordache, 
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ABSTRACT

During his life, the person crosses three big stages: the childhood, the youth age and the adulthood. The early preschool is considered by some authors 
as being the end of the childhood in which dominates the particularities of age similar with those preschool or as a primary stage of puberty or even 
as a distinct stage of childhood.

The creative imaginations is the most active side of the early preshool child’s personality.
A stimulating factor of the creative imagination is the specific relationship between the teacher and the children, creation of  cooperative relations, 

mutual trust, respect and responsiveness to their particularities  and the children’s personality.
The creative forms of the imagination in the case of the early preshool child are stimulated by stories and by the proces of making stories, fable and 

games, practical and musical activities , but also by the contact with the natural environment and the work activities. 
Creative ability used in design projects, compositions, creative cercles and school celebrations, can develop in the case of this children, creative skills. 
The game can load attributes of industrial-technical revolution and the increasing requirement for exploration in new terms, so the children 

incorporate new forms of creativity and instrumental fantasies for the game. 
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șurării ei sunt mai deosebite faţă de cele ale imaginaţiei 
reproductive. Nu este suficient ca învăţătorul să spună doar: 
„imaginaţi-vă că…”, pentru ca elevii să poată face acest lucru 
imediat. Și în cazul imaginaţiei creatoare este necesară o rezervă 
bogată de reprezentări și idei, însă procesul recombinării 
acestora este infinit mai complex. Starea afectiv-emoţională 
trăită intens de elevi are rolul de liant, de factor de cristalizare 
a noului. 

Învăţătorul trebuie să știe cum să trezească și să întreţină 
asemenea stări. Dacă el va fi preocupat să realizeze lecţii bogate, 
interesante, atractive, va reuși să menţină interesul elevilor 
pentru fiecare obiect de învăţământ și să-i facă să se antreneze 
deplin în rezolvarea unor sarcini cu caracter creativ.

Un factor stimulativ al imaginaţiei creatoare este și modul 
de relaţionare cu elevii, instruirea unor relaţii de cooperare, de 
încredere reciprocă, de respect și de receptivitate faţă de realităţile 
elevului și faţă de personalitatea lui. Produsele imaginaţiei 
creatoare sunt noi și originale, proprietăţi explicabile, pe de o 
parte, prin unicitatea fiecărei persoane și pe de altă parte prin 
ineditul proceselor combinative din mintea elevului.

În cadrul fiecărui obiect de învăţământ există multiple 
condiţii de dezvoltare a imaginaţiei prin dezvoltarea aptitudi-
nii creatoare: căutarea permanentă a noului, evitarea rutinei, 
cutezanţa și formularea de noi soluţii, asumarea riscului, 
prin valorizarea încercărilor creative ale elevilor; prin folo-
sirea metodelor de antrenament creativ precum și prin însu-
șirea și apoi utilizarea procedeelor imaginaţiei de către 
elevi. Ascultând o povestire, școlarul mic este capabil să și-o 
reprezinte, introducând modificări în desfășurarea subiectului, 
generalizând și comprimând aspectul imaginilor, ceea ce se 
explică prin influenţa proceselor gândirii și memoriei verbalo-
logice asupra imaginaţiei.

În perioada micii școlarităţi, imaginaţia se află în prim 
proces, atât sub raportul conţinutului cât și al formei. 
Comparativ cu vârsta preșcolară, devine „critică”, se apropie 
mai mult de realitate, copilul însuși adoptând acum faţă de 
propria imaginaţie o atitudine circumspectă de autocontrol.

Specific vârstei școlare mici este creșterea considerabilă a 
volumului memoriei. În fondul memoriei pătrunde un mare 
volum de informaţie. Elevul memorează date despre uneltele 
cu care lucrează, despre semnele și simbolurile cu care operează, 
despre noii termeni pe care îi utilizează, despre regulile și legile 
pe care le învaţă. La vârsta școlară mică se accentuează caracterul 
voluntar, conștient al proceselor memoriei.

De-a lungul micii școlarităţi procesele gândirii înregistrează 
progrese importante prin apariţia și consolidarea construcţiilor 
logice – mediate, reversibile înlocuind procesele empirice, 
intuitive, naive ale etapei precedente. Construcţiile logice 
îmbracă forma unor judecăţi și raţionamente care-i permit 
copilului să întrevadă anumite permanenţe, invariaţii, cum 
ar fi cantitatea de materie, greutatea, volumul, timpul, viteza, 
spaţiul. La vârsta de 7-8 ani, copiii admit conservarea materiei, 
către 9 ani recunosc conservarea greutăţii și abia către 11-12 
ani, conservarea volumului.

În procesul de învăţământ se dezvoltă operaţiile gândirii 
absolut indispensabile oricărei activităţi intelectuale: analiza, 
sinteza, comparaţia, abstractizarea și generalizarea. Gândirea 
devine mai productivă ca rezultat al creșterii gradului de 
flexibilitate și mobilitate, al utilizării diferitelor procedee de 
activitate mintală. 

Raportul dintre creativitate și gândire a fost stabilit direct 
prin experienţe care au vizat relaţiile dintre inteligenţă și 
creativitate. Deși inteligenţa are o sferă largă, totuși, gândirea 
este funcţia principală diagnosticată atunci când utilizează teste 
de inteligenţă.

Psihologul american J.P. Guilford face legătura dintre „gân-
direa convergentă, care este solicitată atunci când problemele 
vizează o singură soluţie și cea „divergentă”, implicată în cazurile 
în care există o multitudine de rezolvări. Deși în rezolvarea 
oricărei probleme este prezent un dram de imaginaţie, gândirea 
divergentă are un caracter creator.

În clasa I copiii utilizează forme de învăţare simple, bazate 
în special pe solicitările memoriei. Sunt mai active formele 

legate de impresionabilitate și atractivitate (culoare, imagine). 
Prin antrenarea verbalizării sunt solicitate diferitele funcţii ale 
atenţiei, ceea ce imprimă o activitate susţinută în timpul lecţiei.

Reproducerile mnezice verbale, acţionale și chiar afective 
pun elevii în roluri sociale diverse, obligându-i să folosească 
cunoștinţele pe care le posedă. Astfel de exerciţii trebuie 
programate și reluate până când elevii se pot transpune ușor 
în diverse roluri și se dovedesc apţi de o integrare socială 
imaginară, școala devenind viaţă. 

Aptitudinile creatoare prin desenele inundate de elemente 
proiective, prin compoziţia acestora cât și cercurile și serbările 
școlare antrenează școlarii în formarea de abilităţi creative.

Un alt teren de dezvoltare a creativităţii îl constituie 
activităţile practice și activităţile în cercuri. Copilul este dornic 
și capabil să construiască mici ambarcaţiuni cu motoare sau cu 
vele, planoare, elicoptere.

Jocul didactic se folosește pentru a deservi procesul 
instructiv-educativ, având un conţinut bine diferenţiat pe 
obiectele de studiu. Jocul are ca punct de plecare noţiunile 
dobândite de elevi la momentul respectiv, aceștia fiind puși 
în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare, diferite de 
cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, accentul 
căzând nu pe rezultatul final ci pe modul de obţinere al lui, 
pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale, afectiv 
motivaţionale implicate în desfășurarea acestuia. Jocul devine 
încărcat de atributele revoluţiei tehnico-industriale și de cerinţa 
crescândă de explorare de termeni noi, de jocuri de echipă, 
încorporând forme noi de fantezii și creativitate instrumentală 
– puntea ce poate uni școala cu viaţa.

În timpul jocului, copiii pot învăţa să utilizeze bine 
informaţiile, timpul, spaţiul și materialele puse la dispoziţie 
dezvoltându-le spiritul de observaţie, spiritul critic și autocritic, 
capacitatea anticipativ-predictivă, divergenţa și convergenţa 
gândirii, flexibilitatea și fluenţa. Valoarea funcţională a jocului 
rezultă din faptul că el transpune simbolic copilul în rolurile 
adultului. De aici decurge importanţa îmbogăţirii impresiilor 
copiilor despre viaţă și activitatea oamenilor dintr-o sferă largă, 
de domenii profesionale, accesibile înţelegerii lor, despre marile 
și micile probleme ale societăţii.

Datorită conţinutului și modului de desfășurare, jocurile 
didactice sunt mijloace eficiente de activizare a întregului 
colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, 
formează și dezvoltă unele deprinderi elementare și de muncă 
organizată. Jocurile didactice sunt un mijloc foarte important și 
pentru realizarea sarcinilor educaţiei morale. Ele contribuie la 
dezvoltarea stăpânirii de sine, a autocontrolului, a spiritului de 
independenţă, a disciplinei conștiente, a spiritului colectiv și a 
altor calităţi de voinţă și de caracter. 

Alternarea cu iscusinţă a jocurilor didactice cu celelalte 
metode euristice de învăţare constituie una din cele mai 
importante sarcini ale metodologiei didactice contemporane.

Să nu uităm nicio clipă rolul deosebit de important al 
învăţătorului, deoarece la clasele în care lucrează învăţători 
cu experienţă și cultură personală creativitatea copiilor este 
pe primul loc, iar jocul didactic este folosit cu succes la toate 
disciplinele și în orice moment al lecţiei. Pentru a deveni 
joc, o activitate didactică trebuie să includă elemente ludice: 
explorarea, surpriza, așteptarea, ghicirea, întrecerea. Munca 
școlară trebuie să fie mai mult decât joc și mai puţin decât muncă.

Caracterul social al aptitudinilor creatoare ale elevilor este 
concretizat tocmai prin randamentul ridicat la învăţătură, 
urmare a volumului de informaţii, a fluidităţii, gândirii, 
flexibilităţii și a perseverenţei prin care ei își urmăresc atingerea 
scopului.

Dacă privim randamentul școlar prin prisma creativităţii, iar 
notele școlare expresie a randamentului la învăţătură, atunci 
aptitudinile creatoare constituie un factor al succesului școlar, 
deoarece elevii creativi sunt mult mai expeditivi și mai fluenţi 
în explorarea cunoștinţelor stocate. 

Luând în calcul faptul că rezultatele bune la învăţătură 
se sprijină îndeosebi pe învăţare prin receptare, asimilare 
memorială și reproducere a cunoștinţelor, asociate cu creati-
vitatea care se manifestă prin imaginaţie, ingeniozitate, 
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cutezanţă, rezultatele în plan școlar sunt edificatoare. 
O analiză statistică comparativă a potenţialului creativ 

și a notelor școlare obţinute pune în evidenţă faptul că nu 
există o condiţionare strânsă încât să putem aprecia fără greș 
creativitatea prin notele din catalog, întrucât randamentul 
școlar este considerat unul dintre mijloacele aproximative de 
identificare a elevilor cu potenţial creativ.

Dezvoltarea capacităţii creative la elevi impune o analiză 
profundă a conţinutului și metodologiei învăţământului în 
general sub aspectul modernizării sistematice, concomitent cu 
introducerea unei pedagogii a creativităţii în mod special.

Se confirmă faptul că „trăim într-o lume în care, în curând, 
nu va mai fi loc decât pentru inventatori”.

Și dacă „Mâine nu-l repetă pe ieri; mâine va înflori ceea ce 
astăzi există numai virtual” (Berger, 1973, pp. 5-6).
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ȘCOALA ȘI PREOCUPĂRILE ÎN DOMENIUL LIMBII

Predarea și învăţarea limbii române în școală cuprind o 
etapă de familiarizare cu fenomenele de limbă (clasele I-II), 
o etapă de prime definiţii și generalizări (clasele III-IV) și, a 
treia etapă, de studiu sistemic al limbii, de însușire, prin 
exemple, reguli, definiţii, norme și aplicaţii, a cunoștinţelor 
de fonetică, vocabular, morfologie și sintaxă (clasele V-VIII). 
Sistemul concentric al predării și învăţării cunoștinţelor de 
limbă corespunde logicii interne a disciplinei și posibilităţilor 
de însușire, prin exemple, reguli, definiţii, norme și aplicaţii, 
a cunoștinţelor de fonetică, vocabular, morfologie și sintaxă 
(clasele V-VIII). Sistemul concentric al predării și învăţării 
cunoștinţelor de limbă corespunde logicii interne a disciplinei 
și posibilităţilor de însușire ale elevilor. Cerinţele didactico-
metodice au în vedere volumul și natura cunoștinţelor lingvistice 
în diferite clase, ordinea asimilării acestora și fondul de cuvinte 
însușit/utilizat în diferite clase. În cadrul sistemului concentric 
de predare și învăţare a limbii, raportului dintre cunoștinţele 
existente și cunoștinţele noi îi corespunde o anume structurare 
a lecţiei (tipuri și momente instrucţionale) și proporţionare 
a exerciţiilor de recunoaștere și fixare cu cele creatoare, de 
transformare. Astfel, gradul de cunoaștere a limbii de către elevi 
se verifică în primul rând prin exerciţii și aplicaţii practice.

Din perspectiva profesorului, limbajul este creator și înţelegerea 
mecanismelor sale înseamnă cultivarea limbii și îmbogăţirea 
vocabularului. În sensul proiectării, al inventării limbajului și 
nu al reproducerii lui, scriitorii sunt creatori de fapte lingvistice 
(stilistice) și de imagini, care, în fond (viziuni și expresii), constituie 
literatură. Învăţarea și cunoașterea limbii de către elevi înseamnă 
înţelegerea nivelurilor limbii, a structurilor de suprafaţă și a 
celor de adâncime, a grupurilor nominale (substantiv, subiect) și 
verbale (verb, predicat). Un model tradiţional, descriptiv, al limbii 
cuprinde următoarele niveluri: nivelul fonetic, nivelul fonologic, 
nivelul lexical, nivelul morfologic, nivelul sintactic, nivelul stilistic, 
nivelul semantic și nivelul artistic. Nivelul fonetic are în vedere 
modul de producere a sunetelor, clasificarea acestora, formarea 
deprinderilor de pronunţare corectă și, în alte situaţii speciale, de 
corectare. Nivelul fonologic operează cu foneme. Nivelul lexical 
urmărește vocabularul, omonimia, sinonimia și antinomia. 
Nivelul morfologic vizează modificările flexionare ale cuvintelor, 
iar cel sintactic relaţiile dintre ele. Nivelul stilistic studiază 
organizarea limbajelor, iar cel semantic modul de constituire a 
sensului. Nivelul artistic valorifică nivelurile anterioare și exprimă 
creativitatea lingvistică.

Pentru studiul limbii române școala a consacrat două 
activităţi didactice fundamentale: exersarea comunicării și 
studiul sistematic al limbii în orele de gramatică. Profesorii 
sunt cei care îi învaţă pe elevi să utilizeze corect limba, să-i 
cunoască noţiunile, evoluţia, legile și normele și să o folosească 
în lumea valorilor, pentru modelele culturale (literare) și 
știinţifice. Exersarea comunicării în școală vizează dezvoltarea 

exprimării orale și scrise și dezvoltarea capacităţii de a înţelege 
vorbirea și scrierea. Exprimarea corectă și nuanţată a elevilor 
cere cunoștinţe specifice de fonetică, vocabular, morfologie, 
sintaxă și ortografie.

În clasele V-VIII predarea și învăţarea cunoștinţelor de 
limbă se bazează pe interdependenţa morfologiesintaxă în 
studiul gramaticii și pe îmbogăţirea vocabularului. În predarea 
gramaticii sinteza și analiza se îmbină, evidenţiind rolul textului 
și al contextului și al valorilor diferite ale cuvintelor. Întrebările 
nu au relevanţă întotdeauna. De aceea se descriu cuvintele, 
relaţiile sintactice și construcţiile și se urmăresc enunţurile.

Nivelul analizei evidenţiază părţile de propoziţie, grupurile 
sintactice (sintagmele), propoziţia, fraza etc. Importanţă 
deosebită au textele selectate pentru analiză, comunicarea 
acestora (intonaţia și scrierea corectă), determinarea unităţilor 
constitutive, stabilirea predicatelor, stabilirea elementelor 
de relaţie, evidenţierea unităţilor semantice și structurale, 
definirea propoziţiilor și caracterizarea lor, analiza morfologică 
etc. De obicei se pornește de la enunţ și macrostructuri spre 
microstructuri și constituenţi (până la morfeme). Calea induc-
tivă presupune intuirea exemplelor, desprinderea notelor 
definitorii (conform cerinţelor programei școlare), stabilirea 
trăsăturilor caracteristice, definiţia, regula și aplicaţiile practice. 
Profesorul urmărește astfel ca transmiterea cunoștinţelor să 
constituie o însușire a lor. Această dirijare a învăţării se poate 
sprijini pe interesele elevilor, dacă învăţarea prin descoperire și 
problematizarea utilizează suficiente exemple și ipoteze, fapte 
gramaticale, variante și soluţii.

Însușirea cuvintelor noi și învăţarea ortografiei se fac conco-
mitent cu studierea vocabularului și cu învăţarea gramaticii. 
Cunoștinţele de fonetică, de morfologie, sintaxă și vocabular 
au un rol important în însușirea normelor ortografice. Faza 
teoretică și faza exerciţiului au în vedere uzul limbii și situaţiile 
concrete de folosire a acesteia. Prin exerciţii diferenţiate ne 
adresăm intelectului, văzului și auzului și urmărim scrierea 
(ortografia) și pronunţarea elevilor. Lectura și presa au de 
asemenea rolul lor în aceste priceperi și obișnuinţe lexicale și 
ortografice.

LECTURA, ACT ESENŢIAL AL COMENTARIULUI LITERAR ȘI 
ÎNŢELEGERII TEXTULUI

Cărţile își au soarta lor. Dar această soartă, când nu mai 
depinde de creator, depinde de cititori. În școală soarta cărţilor 
depinde de profesor și elevi. Acasă, de părinţi și copii. Lecţia 
de citire se împlinește în timp, la școală și acasă, cu răbdare, 
în viaţă. Oricum, deprinderea de a citi se școlarizează, pentru 
a depăși anecdotica și factologia și a ajunge la semnificaţia 
profundă a mesajului cărţilor, la înţelegerea modului de pro-
ducere a textului.

VOCABULARUL ȘI EXPRIMAREA ELEVILOR

Ioan Derșidan, Universitatea din Oradea
Florin Cioban, Universitatea din Oradea

ABSTRACT

The main ideea of the study stresses the way in vhich students’ vocabulary is practiced and improuved in comunication acts in schools. The strict 
rules of lecturing and the teaching methods regarding the students’ vocabulary may be followed in the presentation in those components in which it 
presents the school interest in developing communication skills, reading as an essential part of understanding precisly the text, the literary text and the 
teaching methods, the pre-eminence of the text, the students’ involvment in understanding the text itself, teaching skills regarding the preparation for 
understanding the text, students’ vocabulary and the level of understanding, reading, writing and communication oraly or in written form and the 
risks of the communication context as educational topics.
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Întrucât statutul de cititor se formează în etape, pașii în lumea 
cărţilor sunt treptaţi, fiecare vârstă școlară având înţelegerile 
și acumulările sale, ca moduri de conturare a personalităţii. 
Majoritatea părerilor conduce la concluzia că există șase etape de 
vârstă ale formării cititorului de literatură (până în clasa I, clasele 
II-IV, clasele V-VI, clasele VII-VIII, clasele IX-X și treapta a II-a de 
liceu) și că stadiile acestea nu se sar cu ușurinţă. Dacă, în principiu, 
elevii pot citi orice, în fapt, la vârsta școlară mică, nu înţeleg orice. 
Adăugăm totuși faptul că o carte bună nu colonizează o singură 
vârstă, nu rămâne cantonată acesteia, dar lectura elevilor nu o 
putem începe cu, să zicem, o dramă existenţială sau cu un roman 
de analiză psihologică.

Până în clasa I copiilor li se citesc și li se explică povești, 
povestiri, legende. Ei ascultă înregistrări, lucrează cu pliante și 
cărţi de colorat, se uită la cărţi cu imagini multe și texte scurte. 
Dialogul cu obiectele, imaginile și jucăriile este viu, trăirile sunt 
puternice. Au apărut în ultimii ani unele cărţi „vorbitoare”, 
care stimulează comunicarea copiilor.

În clasele II-IV se accentuează sensibilitatea pentru limbă, 
muzicalitate, ritm, rimă, se menţine interesul pentru basm, 
naraţiune, povestire, legendă se disociază între real și poveste. 
Curajul, îndrăzneala, călătoria, acţiunea, subiectele istorice 
sunt receptate cu interes în clasele V-VI. Gustul pentru poezie 
și pentru roman se accentuează în clasele VII-VIII. Sunt 
acceptate drama, tensiunile, disonanţele, epica documentară, 
de atmosferă, ficţiunea, tehnica artistică.

În liceu lectura se precizează și se stabilizează, crește 
capacitatea de motivaţie și independenţa elevilor. Romanul 
social, romanul de dragoste, romanele de analiză psihologică, 
comicul, fantasticul, psihologicul, memorialistica, drama de 
idei, cartea de artă sunt urmărite cu minuţiozitate și se caută 
argumente în planul artistic și în cel real. Lectura devine 
valorizantă, iar convenţia literară este acceptată, respectată.

Lectura operelor literare ca mijloc de instrucţie și educaţie 
are o importanţă deosebită în pregătirea tineretului la intrarea 
în viaţă, în alegerea profesiunii, a modelului de urmat. La limba 
și literatura română lectura este o metodă de învăţare. Rolul său 
formativ este evidenţiat adesea, mediilor mari din cataloage 
corespunzându-le numeroase cărţi citite, consultate, văzute. 
După cum rezultă din unele chestionare aplicate elevilor din 
școli generale și licee, cerinţele programei școlare și listele 
bibliografice trebuie cunoscute din timp de către aceștia și 
familia lor. Motivaţia lecturii este diversă, specifică și nespecifică, 
dar educabilă, iar lectura, să nu uităm, este concurată adesea 
de alte activităţi. Căci platitudinea, vorba poetului, are aripă 
grea. Dar sunt și alte perturbări, concurenţe și neajunsuri, 
fără aripi: mediocritatea, lenea, dezordinea, delăsarea, alte 
activităţi, inconștienţa, pendularea între confort și efort, care 
pot fi urmărite/analizate. Literatura, mai ales la vârsta școlară 
mică, stă în relaţie, relevantă sau irelevantă, cu viaţa, cu factorii 
extraestetici. Receptarea fiind individuală, limbajul figurat nu se 
desface în felii identice ca nu știu ce înveliș, iar înţelesul, afectul, 
tonul și intenţia scrierilor diferă și, adesea, sunt perturbate pe 
parcursul lecturii, judecăţile de apreciere alternând cu reacţii 
sentimentale, intuiţia cu raţiunea etc. Există de asemenea 
legături strânse între rezultatele elevilor la învăţătură, lectură, 
comunicare și înclinaţii, între autocunoașterea și înţelegerea 
cerinţelor și preferinţelor, aptitudinile, interesele, succesele și 
munca intercondiţionându-se.

Profesorii, părinţii și cărţile bune conduc elevul pe tărâmul 
culturii, al artei și literaturii, pentru ca acesta să înveţe să acorde 
timp, spaţiu și preţ poeziilor lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga, 
George Bacovia, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Mircea 
Cărtărescu, romanelor lui Camil Petrescu, Mircea Eliade, Mateiu 
I. Caragiale și Liviu Rebreanu, teatrului lui I.L. Caragiale și 
apoi, ca adult, să revină, să redescopere, să cerceteze, cu criterii 
învăţate și asumate, frumuseţea unică a faptelor artistice, care 
nu admit trunchieri și cer întoarceri, adaptări, condiţii de 
citit, corecţii pe parcursul lecturii, aprecieri, mutaţii, pentru a 
păstra nealterată prospeţimea și unitatea receptării și specificul 
textelor. Cartea ordonează, sistematizează cunoștinţele.

Încă George Bariţiu arăta că lectura poate fi procopsitoare și 
desfătătoare. Delimita astfel lectura explicativ-știinţifică de cea 

contemplativ-psihologică. Adrian Marino stabilește următoarele 
modalităţi de lectură: lectura-informaţie, lectura-distracţie, 
lectura-refugiu (formă de evaziune), lectura-plăcere, lectura-
cultură, lectura-existentă. Lor li se pot adăuga, cu eventuale 
suprapuneri, lectura de întreţinere, de îmbunătăţire a modului 
de exercitare a profesiei, lectura ca recreare, divertisment, cale 
spre cunoașterea culturală sau știinţifică, ca pasiune a vieţii, 
lectura ca provocare a lecturii, a analizei și creativităţii, lectura 
curiozitate etc.

Ca alte forme și împărţiri se pot aminti și lectura-drog, 
lectura-tranchilizant, cu valori terapeutice. Există, așa cum s-a 
spus de către specialiști, riscuri provocate de lectura malefică, 
lectura evazionistă, lectura haotică. Dușmani ai lecturii-
lectură sunt și lectura-drog, lectura xenofilică, lectura oblică, 
lectura sporadică și nesistematică, lectura aparentă, lectura 
în condiţii fizice dăunătoare etc. Acestea, evident, trebuie 
combătute, evitate, lectura fiind, oricând, efort, meditaţie, 
spor de cunoaștere, vocabular activ, paginile cărţilor exprimând 
coerenţa unei gândiri și impunând recunoașterea și asimilarea 
ei.

Cititorul poate fi: pasionat ce străbate fără alegere tot felul 
de cărţi și trăiește din influenţa și modelul lor (al cărţilor social-
politice, istorice, beletristice, tehnico-profesionale, știinţifice, 
fantastice, de artă, memorialistice, de aventuri, călătorie, din 
domeniul profesiei, din domenii ajutătoare, din alte domenii), 
ocazional, dar cu formaţie multilaterală, cititorul cu pasiuni 
de etalare a cunoștinţelor, cititorul analist, cititorul filosof, 
cu tendinţe de critic de idei, cititorul snob, cititorul la care 
literatura devine materie școlară etc.

Consultarea revistelor și enciclopediilor, a bibliografiei, 
cititul sintezelor și dicţionarelor, frecventarea internetului, 
studiul cărţilor reprezintă forme concrete de împlinire a 
curiozităţii, plăcerii și nevoii spirituale. Întrucât lectura este, 
așa cum s-a spus, „un eveniment al cunoașterii” (Vlad, 1992), 
studiul cărţilor de către elevi impune organizarea, îndrumarea 
și supravegherea de către profesori, întocmirea listelor 
bibliografice, controlul cititului, al lecturii, folosirea acesteia 
ș.a.m.d.

Este intactă și vie amintirea lecţiei de geografie din clasa a 
IV-a, în care doamna învăţătoare m-a făcut să deduc, trecându-
mă, în uluirea mea că înţeleg, că eu eram acela care gândeam și 
în deplină convingere și prezenţă a dânsei faţă de acest moment 
și mod al meu de luare la cunoștinţă, dintr-o cută a minţii 
într-alta, printre dibuiri și pieiri ale cuvintelor și glasului, 
printre tăceri ascultătoare, printre sudori, spaime și reveniri, 
peste privirile mele speriate, care fotografiau pentru albumul 
de aur al familiei și școlii globul pământesc, ceasul de pe masă, 
ferestrele înalte și ochiurile mici, fagure transparent, imens, 
geometrie curioasă, dureroasă și, deodată, invadatoare, să 
pricep că „locul unde ni se pare că cerul se unește cu pământul 
se numește orizont sau zare” și că „mișcarea aerului de la o 
regiune la alta se numește vânt”.

Înţelegerea lui se poate și cuprinderea unei realităţi, oricare 
și oricum ar fi, în gânduri și stări, în cuvinte, este fascinantă și 
înseamnă trepte bătute de profesor, bănuite de elevi, dibuite, 
ascendente, spirală a cunoașterii. Cunoașterea se materializează 
în limbă. Rolul școlii este important și necesar în însușirea 
corectă și riguroasă a acestui limbaj. Viaţa unui dascăl cuprinde 
numeroase asemenea secvenţe de instalare a minţii în creștere 
și formare printre lucruri, de instaurare a ei peste fenomene 
și stări, peste aparenţe, în căutarea esenţei, a semnificaţiilor. 
Limbajul folosit indică un anumit nivel al înţelegerii, cunoașterii 
și exprimării, al folosirii limbii pentru comunicarea ideilor și 
sentimentelor. A vorbi și a scrie înseamnă a dezvălui lumea 
dinăuntrul și din afara ta, a comunica prin limbaj, ca instrument 
al gândirii, cu semenii tăi. Scriem și vorbim așa cum gândim, 
așa cum am învăţat să citim. O gândire profundă impune o 
exprimare bogată, iar nuanţele sufletești cer nuanţe ale limbii.

Studiul tuturor disciplinelor de învăţământ înseamnă spor 
în cunoaștere și câștig lingvistic, punţi trainice de comunicare 
între noi și lume, cu tot ceea ce are ea cunoscut și necunoscut 
încă. Desigur că cititul și învăţarea, instruirea prin cuvânt ar 
trebui să însemne bucuria descoperirii și a rostirii.
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Bogăţiei de idei, raţionamente, sentimente și fapte (din 
cărţi și din viaţă) îi corespunde în planul expresiei bogăţia 
vocabularului, frumuseţea și varietatea acestuia. Găsirea 
„cuvântului ce exprimă adevărul” presupune alegerea lui 
după sens, expresivitate, text și context, în conformitate cu 
enunţul cerut, cu spiritul limbii, cu morfologia și sintaxa 
acesteia, cu topica. Tocmai de aceea găsirea cuvântului potrivit 
pentru a oglindi realitatea și a cuprinde gândul exclude, încă 
din alegere, folosirea unor termeni inestetici și triviali, ca și 
amestecul stilurilor. Folosirea lor în vorbirea obișnuită nu duce 
la sugestivitate și expresivitate, ci, cel mult, la un stil pestriţ, 
dovadă a împestriţării gândirii.

Limbajul precis, clar și concentrat, frumos și cu termenii 
proprii ceruţi de enunţ, învăţat prin lecţia repetată a citirii, 
în care toate cuvintele emise au acoperirea necesară în aurul 
gândirii, se delimitează pregnant de inflaţia demagogică și de 
sărăcirea simplificatoare prin ignoranţă.

Opţiunea aceasta pentru citire, pentru armonie și unitate 
este o dovadă a pasiunii pentru cuvânt, a dragostei pentru 
limba noastră sacră, limbă ce culege și alege în timp și prin noi, 
purtătorii și apărătorii ei, ai formelor sale geografice și istorice, 
populare și culte, forme ale limbii noastre naţionale. Alături de 
câștigul intelectual, moral și afectiv, lectura unei opere literare 
reprezintă întotdeauna și un câștig lingvistic.

TEXTUL LITERAR ȘI METODELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Cunoaștere și expresie, produs al vocaţiei și spiritului 
creator ce descoperă, opera literară este deschisă lecturii, 
interpretărilor critice. Simţul estetic (gustul literar) și metoda 
lecturii (interpretării) se educă, se perfecţionează. Școala 
reprezintă cadrul organizat în care, prin lecţiile de limba și 
literatura română, se realizează obiectivele generale, cognitive 
și afective, conţinuturile și competenţele acestui studiu al 
operelor literare, contribuind la formarea unor buni cititori 
de literatură, la păstrarea și apărarea frumuseţii și specificului 
limbii și literaturii române.

Pentru a transforma comportamentul elevilor și a folosi 
posibilităţile formative ale metodelor de învăţământ, acestea 
trebuie selecţionate și adecvate scopurilor instrucţiei și educa-
ţiei (atitudini, competenţe, priceperi și abilităţi, capacităţi 
intelectuale, cunoștinţe), specificului obiectului de învăţământ, 
operei literare, genului și speciei literare, lecţiilor de limbă și 
literatură română, particularităţilor clasei de elevi.

În cadrul lecţiilor de limba și literatura română și al 
activităţilor din cercurile literare, analiza literară și analiza de 
text, comentariul literar și comentariul de text, povestirea, 
descrierea, expunerea, explicaţia, prelegerea, lectura, conver-
saţia, conferinţa, simpozionul, problematizarea, procesul 
literar, studiul de caz, învăţarea prin descoperire, modelarea, 
demonstraţia, dezbaterea, asaltul de idei, instruirea cu ajutorul 
calculatorului, exerciţiul, activitatea didactică pe grupe, algorit-
mizarea, activitatea independentă, munca elevilor cu manualul, 
cu cartea de poezie, proză, teatru și critică literară (învăţarea 
după textul scris), documentele literare, alte materiale folosite 
cu mijloace tehnice moderne și lucrările scrise își relevă întreaga 
valoare numai ca purtătoare ale conţinuturilor specifice ale 
textelor literare. Dirijarea lor se face spre formarea la elevi a 
priceperilor și deprinderilor, a competenţelor specifice, a 
dezvoltării capacităţii de comunicare. Avem în vedere unele 
modalităţi de investigare a textului literar cu elevii și pentru 
elevi, de evidenţiere a detaliului artistic și receptarea acestuia. 
Recursul este la metodă și text. Practica școlară ne convinge că 
metodele didactice, încadrate analizei literare, reprezintă căi de 
urmat, drumuri spre operă. Îmbunătăţirea comunicării elevilor, 
opera literară și educaţia estetică a elevilor reprezintă unele 
dintre scopuri. Caracterul demonstrativ, explicativ al acestor 
metode are influenţă asupra viitoarelor demersuri analitice, 
oferind elevilor repere, pregătindu-le opţiunile. 

Prin dascăl și metodă, fascinaţia și revărsarea literarului se 
organizează raţional pentru elevi. Modalitatea de lucru folosită 

trebuie să se fixeze asupra cuvintelor noi, asupra cuvintelor-
cheie și expresiilor literare, să evidenţieze funcţiile expresive, 
semnificative, creative și decorative ale semnului poetic și 
identitatea compoziţiei. Câteva din întrebările ce se ridică din 
aceste direcţii se referă la raportul dintre opera literară și clasa de 
elevi, dintre obiectivele generale ale predării limbii și literaturii 
române, conţinutul programei și al manualului și lecţia de zi 
cu zi, alegerea metodei didactice fără să trădăm opera, stabilirea 
minuţioasă, concretă, a modului de valorificare a conţinutului 
și formei operei sub aspect cognitiv, moral, afectiv și ca specific 
literar, evidenţierea raportului dintre viziune și expresie, 
adecvarea intervenţiei analitice la specificul operei literare și 
lecţiei, la gen și specie, evitarea stereotipiei etc.

Povestirea banală a conţinutului, nararea (traducerea) poe-
ziei, inventarierea contabilă a figurilor de stil, prezentarea 
formală, exterioară, generală, a temei, motivului, subiectului 
și personajului literar, fără sistemul nervos al operei, pot fi 
prevenite numai dacă elevii au formate deprinderile, abilităţile 
și aptitudinile privind literatura și limba, reflexele condiţionate 
de „conţinut și expresie”, prin menţinerea unei deschideri a 
comentariului literar școlar spre analiza literară specializată, 
a echilibrului dintre operă, analiza literară specializată și 
metodele didactice, prin cunoașterea în detaliu a operei, a 
obiectivelor și sarcinilor lecţiei, alegerea unei perspective potri-
vite de comentariu și proiectarea corespunzătoare a lecţiei. 
Instituirea unor tipuri diferite de lectură și interpretare, sti-
mularea comunicării precise, evitarea sociologismului și biogra-
fismului, a divagaţiilor impresioniste, dezbaterea și dezvă luirea 
frumosului artistic și a altor categorii estetice, studiul, de la caz 
la caz, al variantelor și al activităţii de elaborare a operei se fac 
în strânsă legătură cu urmărirea operaţiilor logice efectuate de 
elevi, folosirea resurselor intelectuale și afective ale acestora și a 
stării create în timpul receptării, cunoașterea câmpului erorii, 
combaterea organizării arbitrare, descriptive și „spontane” de 
enunţuri etc. Metoda critică este necesară spre a ridica actul 
de lectură la o adevărată viziune existenţială și a prelungi 
astfel viaţa textului ce conţine o materie care rămâne totuși 
misterioasă (Mincu, 1995).

PRIMATUL TEXTULUI

În școală întoarcerea la text și instalarea în el înseamnă în 
primul rând lectură minuţioasă, atentă (capul în text și textul 
în cap) interpretare verosimilă, pregnantă, fidelă sau infidelă, 
dar și cuvinte potrivite, precise pentru a surprinde și a oglindi 
realul și imaginarul și a încape gândul. Nicio lecţie (activitate 
literară) nu se poate îndepărta de text, coerenţa oricărei 
gândiri, stări și interpretări (lecturi) având nevoie de valoarea 
de model a acestuia. Prin text pătrundem în operă, luăm 
contact cu ea, cu întreaga ei structură și problematică. Arta 
– afirmaţia aparţine lui E. Lovinescu – întreţine iluzia că are 
forţa să reziste măcinării timpului. „Salutara iluzie” întreţine 
artistul și publicul receptor. Opera literară (textul) impune 
alegerea mijloacelor de investigare. Critica literară specializată, 
acea „fidelitate mediatoare și infidelitate provocatoare”, 
cum o numea Eugen Simion, oferă idei, termeni, rigoare, 
judecăţi de valoare, fără de care este de neconceput o susţinere 
argumentată a textului, o dezbatere amplă a operei, pentru a-i 
dezvălui esenţa și semnificaţia, a-i sugera inefabilul și vraja, a-i 
surprinde sistemul de imagini și semne codificate.

Atitudinea pe care scriitorii o au faţă de creaţiile lor este 
edificatoare pentru sublinierea primatului textului. Astfel, 
Ion Creangă nu se hotărăște nicicum asupra explicării și 
sinonimelor unor cuvinte scoase din textul și din contextul 
lor, din operă. I.L. Caragiale, evidenţiind importanţa operei 
și necesitatea tratării ei unitare, fără îngrădirile, filiaţiile și 
dependenţele descinzând din autor, din explicarea și critica 
biografică, afirma: „Când ai dumneata o pereche de ghete și 
ieftine și potrivite poartă-le sănătos și nu-ţi mai pese de locul 
nașterii autorului lor și de împrejurările vieţii lui, care n-au 
deloc a face cu ghetele dumitale”.
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Sau mărturisirile lui Liviu Rebreanu: „... Apostol Bologa însă 
n-are mai nimic din fratele meu... În Apostol am vrut să sintetizez 
prototipul propriei mele generaţii. Șovăielile lui Apostol Bologa 
sunt șovăielile noastre, ale tuturora, ca și zbuciumările lui... 
Subiectul Pădurii spânzuraţilor, o construcţie cerebrală, la 
început, s-a umanizat numai când a intervenit contactul cu viaţa 
reală și cu pământul”.

Circulaţia, originalitatea și noutatea de motive, termeni și 
imagini, sporul de sugestivitate, pregnanţa și caracterul evocator 
al expresivităţii contextuale, ca și notele de diferenţiere ies în 
evidenţă din câteva exemple: „Și e liniște pe dealuri / Ca-ntr-o 
mănăstire arsă” (George Coșbuc – În miezul verii); „Atâta liniște-i 
în jur de-mi pare că aud / cum se izbesc de geamuri razele de 
lună” (Lucian Blaga Liniște); „... până ce, rotund, / Luna-și așază 
ciobul pe moșie” (Tudor Arghezi – Belșug; „Doamna mărilor 
și-a nopţii varsă liniște și somn” (Mihai Eminescu – Scrisoarea 
III); „Se ploconea răsăritean și moale, / Mălai din mâna ta să 
ciugulească” (Ion Barbu – Păunul); „... Sprâncene pământene, / 
Lungi, pieziș-răsăritene” (Lucian Blaga – Catrenele dragostei).

Primatul textului nu este compatibil cu nivelarea și 
prezentarea uniformă a operelor, ci cu urmărirea unor puncte 
de plecare anume, a unor premise, semnificaţii și asocieri, 
așteptarea sensului asemănându-l pe scriitor cu o Penelopă, 
cum remarca Livius Ciocârlie. Înţelegerea și asumarea operei în 
litera și spiritul său presupune în primul rând învăţarea textului 
(integrală, fragmentară, în funcţie de dimensiunile creaţiei etc.), 
posibilitatea reproducerii fidele a scriiturii, intertextualitatea, 
citarea și comentariul, explicarea cuvintelor și a enunţurilor.

Cunoașterea textelor este înlesnită de ediţiile critice, unele 
ediţii speciale, manuscrise, reviste literare vechi, alte documente 
literare, unele discuri și benzi magnetice, documente de pe 
internet și site-uri etc. Asigurând primatul textului formăm 
concomitent noţiunile de teorie literară necesare interpretării 
creaţiilor artistice și explicăm cuvintele necunoscute, noi, cu sens 
figurat și cu sens propriu.

 PARTICIPAREA ELEVILOR LA EXPLICAREA TEXTULUI

Importanţa textului și a teoriei receptării este evidenţiată de 
majoritatea studiilor ce urmăresc predarea și învăţarea literaturii 
române în școală sau pur și simplu soarta cărţilor. În școală, 
ca și în viaţă, opera trebuie citită, există numai citită, lectura 
constituind primul act esenţial al analizei literare și premisa 
creativităţii. Deprinderea de a citi se învaţă în școală, în timp, 
cu răbdare, după modele. Opera literară trebuie citită în 
întregime și, cu timpul, în singurătate. Explicată și exemplificată 
în școală, lectura se reia, se întregește acasă, gândirea și trăirea 
elevilor faţă de text nefiind terminate odată cu lecţia. Oricum și 
oricând, închiderile și deschiderile textului au nevoie de prezenţa 
profesorului, de sistemul riguros al lecturii și interpretării.

Statutul de cititor se formează în etape, în școală, consumând, 
ascultând și citind literatură, învăţând unele texte. Calculatorul 
poate fi folosit pentru a aduce textul în orizontul/vederea 
elevilor. Celor șase etape de vârstă ale formării cititorului de 
literatură, din perioada anteșcolară până la terminarea liceului, 
le corespund modalităţi specifice de studiere a literaturii (citirea 
explicativă, lectura literară, prezentarea selectivă și cronologică 
a principalelor opere și momente ale dezvoltării culturii și 
literaturii române), anumite cărţi și preferinţe. Asemeni cărţilor, 
cititorii sunt diverși, iar lecturile explicative și contemplative, 
ca tipuri fundamentale, au forme felurite și exigenţe ce ţin de 
natura textului și vârsta receptorilor.

Literaturii, actului poetic, „deviere de la matca rostirii curente, 
fericită abatere de la sintaxa albă a previzibilităţii” (Negrici, 
1990) trebuie să-i corespundă niveluri și orizonturi ale așteptării, 
școala contribuind la formarea acestora, alimentându-le și 
întărindu-le, pregătind lectura și înţelegerea ei, obișnuind elevii 
cu spaţiul, timpul și vocile literaturii, cu specificul imaginilor 
literare și rigorile expresivităţii. Așteptarea literaturii este 
condiţionată de gust, vârstă, experienţă, sensibilitate, informaţie, 
formaţie, dispoziţie, dar gustul literar, imaginaţia, sensibilitatea 

și rafinamentul se educă prin lecţia de limba și literatura română. 
Pătrunderea în spaţiul creaţiei se alimentează din iubire pentru 
că e salt, „o nouă frontieră a sufletului uman” – Nichita Stănescu, 
intuiţie și „orice intuiţie este afect, e un act de iubire sau care 
presupune iubirea” – Dámaso Alonso.

Lectura este, așa cum se știe, un eveniment al cunoașterii, 
orientând gândirea și sensibilitatea elevilor asupra operei literare, 
relevând un anumit mod de asumare a lumii. Angajând elevii în 
cunoașterea operei, profesorul parcurge cu ei drumul acesteia, 
întrebările și răspunsurile, surprinde noutatea și originalitatea 
viziunii. Literatura înseamnă cunoaștere și descoperire, iar 
înţelegerea și explicarea ei cer o participare afectivă și raţională a 
elevului, noţiuni clare, exprimare limpede. 

În școală emoţia lecturii presupune și impune valorizarea 
operei, explicarea ei logică, raţională. Dimensiunea fundamentală 
a spiritului uman în literatură trebuie intuită, simţită, și, în 
măsura posibilităţilor, creată elevilor, receptorilor de literatură. 
Mircea Zaciu amintește de pretenţia ca „omul de la catedră 
să aibă continuu sentimentul unei oficieri”. Oficierea diferă, 
este adecvată vârstei elevilor, dar modelul operei, dascălului și 
lecturii este esenţial din primii ani de școală. Orientarea spre 
estetic, expresie, cuvânt, prin rana operei, cum numea cineva 
această incizie în corpul viu al textului, se face concomitent cu 
descoperirea și înţelegerea gândurilor și sentimentelor din opera 
literară, a principalelor sale caracteristici.

Georges Poulet și alţi reprezentanţi ai noii critici prezintă 
felul în care cartea, păstrând spiritul și litera celui care a scris-o, 
semnele și formele spiritului creator, fluxul conștiinţei creatoare, 
își așteaptă cititorul, iar forul interior al acestuia este luat în 
stăpânire, transformat de problematica operei, de imaginile, 
senzaţiile și ideile lecturii. Ochii, sensibilitatea și gândirea 
cititorului sunt posedate de lectură, fixate asupra operei, 
umplute cu ideile, imaginile, visele și cuvintele acesteia. Astfel, 
opera dezvăluie în noi fiinţa creatorului, gândurile, sentimentele 
și cuvintele sale (opera ne ajută să cunoaștem autorul), ceea ce 
impune din partea cititorului (elev sau adult) folosirea acestui 
limbaj propriu, unic, de neînlocuit, ca formă a identificării sau 
distanţării prin lectură, stare și interpretare. Lectura și limbajul 
apropie și depărtează de operă cititorul, „conștiinţa mirată a unei 
existenţe ce nu e a mea” (Poulet, 1980), care străbate etapele 
identităţii, identificării, decalajului și dezacordului, ale înţelegerii 
formelor, obsesiilor și emoţiilor ce le poartă, a vieţii sensibile, a 
celui care a scris, a conștiinţei sale. George Călinescu vedea în 
jocul poeţilor „nevoia fundamentală a spiritului uman de a prinde 
sensul lumii”. La citire opera se recompune, devenind povestea 
și cazul nostru în sensurile lumii prinse și-n datele cuprinse. La 
clasă, în lipsa ordonării, structurării și comentariului riguros, 
riscă să devină „povestea poveștii”.

Cunoscând starea și mișcarea poeziei, Nichita Stănescu 
afirmă: „Resimt ca firească, logică, acea tendinţă a poeziei de a 
deveni metalingvistică, deasupra laturii materiale a limbajului, 
revendicându-se totodată noţiunilor. Marea poezie, într-adevăr, 
n-a rezidat niciodată din metafore și nici din idei, ci și-a căutat o 
zonă neutră, numai a ei ca dimensiune fundamentală a spiritului 
uman. Înainte de orice, constantă ni se pare a fi în poezie 
viziunea, și, imediat, în succesiune, expresia viziunii...”.

Nimeni nu poate oferi însă tipare și paturi ale lui Procust pentru 
lungit, scurtat sau demontat opere. Este necesar (ideal) să predăm 
„unic”, adecvat operei și autorului și nu expozitiv și stereotip. Nu 
punem în discuţie aici formarea stereotipului dinamic la om, în 
procesul învăţării și nici exprimarea acestui stereotip în limbaj 
psihologic și pedagogic, ci șabloanele predării (neschimbarea, 
banalul, banalizarea prin repetare, forma multiplicată). Este 
evidenţiată însă necesitatea existenţei unui stereotip dinamic 
privind organizarea și desfășurarea activităţilor de predare-învăţare. 
În cazul literaturii este vorba, printre altele, de formarea reflexelor 
condiţionate de conţinut și expresie, privind opera în ceea ce 
are esenţial, propriu, relevant. Înţelegerea exactă a semnificaţiei 
activităţii desfășurate și existenţa la elevi a unei motivaţii intrinseci 
a învăţării sunt esenţiale pentru realizarea unui progres în procesul 
predării-învăţării și trebuie luate în consideraţie și ele.

Neasigurarea contactului direct cu textul, riscul monotoniei 
și uniformizării în analiza literară școlară și pendularea excesivă 
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între analiza literară tradiţională și metodele moderne de 
analiză, între istoria literară și critica literară, impun un „proces 
al stereotipiei”. Stereotipia este o problemă de formalism și 
neadecvare; prin ea ieșim din spaţiul literaturii și organizăm 
arbitrar enunţuri despre literatură (în cel mai fericit caz).

Probabil că unele din normele analizei și criticii literare, 
cu strălucirea și decăderea lor, cu toate împrumuturile și 
divorţurile urmează uneori acest drum, căzând în... dizgraţie 
(stereotipie, banalitate etc.). De fapt nu normele analizei 
literare respective, ci unele noţiuni, accepţia și concepţia. 
Dintr-o tendinţă firească de contopire cu scrisul, cu autorul 
și cu personajele, în cazul analizei, profesorul și elevii adoptă 
sau modifică șabloane. Terminat fiind, unic și irepetabil, textul 
operei nu se poate modifica. Se poate motiva, dezbate, imagina 
și este recomandabil să se facă, pentru a surprinde specificul 
literar. Avem în vedere capodoperele, lecturile obligatorii și 
facultative pe clase.

Insuficienta utilizare a posibilităţilor intelectuale ale elevilor, 
slaba cunoaștere a tehnicii problematizării și argumentării, 
sfidarea naturii întrebării și a logicii operei, lecţiei și obiectului 
de învăţământ, neînţelegerea specificului literaturii (operei) 
și a accepţiilor vocabularului generează alte și alte stereotipii. 
Concreteţea operelor, specificul lor literar impune dezbaterea 
și dezvăluirea frumosului alături de celelalte categorii estetice 
care-l condiţionează.

Nefolosirea metodică și riguroasă a citatelor, ideilor și 
materialelor ajutătoare, a cuvintelor precise poate genera 
stereotipii și excese. Citatul revelator (din operă sau, uneori, 
despre operă) trebuie reţinut exact, în litera și spiritul său. 
Insuficienta cunoaștere, selectare, prelucrare și verificare a 
informaţiei literare de orice fel (istorie, critică și teorie literară) 
de către elevi este generatoare de noi stereotipii și greșeli. 
Imprecizia termenilor generează confuzii.

Evitarea stereotipiei se realizează prin existenţa unui text 
valoros din punct de vedere estetic, prin asigurarea contactului 
direct cu acesta, propunând tipuri diferite de lectură și 
interpretare, decodând logic, riguros, evitând sociologismul, 
biografismul, contextele și divagaţiile impresioniste, studiind 
modul de „elaborare” a operei (reţeta, câtă se dezvăluie) și unele 
variante.

În același timp este necesar să realizăm și să fructificăm starea 
intelectuală și moral-afectivă din timpul receptării operei, 
folosind resursele intelectuale și afective ale elevilor, întrebările 
de gândire, urmărind operaţiile logice efectuate de elevi (cum 
recomandă și studiile psihopedagogice), combătând organizarea 
arbitrară de enunţuri. Instituirea unei lecturi (interpretări) 
valabile, fidele operei sau premisei critice și realizarea unei 
adecvări metodice corespunzătoare au punctul de pornire 
în analiza literară specializată, fără care nu putem concepe o 
dezbatere amplă a operei, o decodare logică, riguroasă.

În dezbaterea cu elevii a romanului Enigma Otiliei de 
George Călinescu, de exemplu, după prezentarea genezei și 
structurii romanului și a semnificaţiei titlului, pentru discutarea 
problematicii romanului putem folosi atât modalitatea 
activităţii didactice pe grupe, cât și problematizarea. Sugestiile 
criticii literare specializate ne-au condus, așa cum am arătat, la 
sarcini de lucru privind istoria unei moșteniri, eroticul, lupta 
pentru avere și consecinţele ei în structura familiei burgheze, 
tema paternităţii, romanul instruirii, autoformării și maturizării 
lui Felix, inocenţa, tragedia, comedia și semnul grotescului.

Elevii își însușesc propunerile de lectură motivate, 
argumentate. Este obligatoriu să ţinem cont de textul concret al 
operei și de „lecturile critice” ale acesteia. Pentru că, de exemplu, 
în cazul romanului Baltagul, de Mihail Sadoveanu, gândirea 
critică a parcurs 180 de grade (de la Perpessicius din 1930 la 
Nicolae Manolescu, Alexandru Paleologu și Paul Georgescu 
– de la intenţia mitizantă – „A păstrat acestei povestiri toată 
puritatea de timbru a baladei și tot conturul ei astral” – spunea 
Perpessicius – la cea demitizantă, la polimorfismul cărţii: 
realistă și simbolică.

Trebuie să subliniem faptul că, dacă romanul este citit cu 
atenţie de către elevi, aceste propuneri de lectură (interpretare) 
îi antrenează, le provoacă gândirea și creativitatea, îi informează 

pentru a putea alege în cunoștinţă de cauză, argumente și efecte 
logice, artistice etc. Periplul critic, de interpretare cu elevii, va 
impune o fixare de profunzime, în specific literar. Astfel, după 
dezbaterea romanului de factură mioritică (a. mitul mioritic 
în Baltagul lui Mihail Sadoveanu; sau Baltagul – Mioriţă 
sau AntiMioriţă?), printr-o activitate didactică pe grupe sau 
prin problematizare, se poate, „citi” romanul ca: b. roman al 
împlinirii unui ritual. 

Așa cum se vede, toate aceste lecturi au acoperire în critica 
literară specializată. Caracterizarea Vitoriei Lipan ca personaj 
exponenţial include concluziile acestor lecturi din unghiuri 
diferite, îmbogăţind perspectivele și permiţând nuanţele, 
impunând în mai mare măsură citarea directă, diversă și 
argumentată a textului romanului. Experienţa activităţii zilnice 
la clasă întărește ideea că menţinerea specificului literar în 
comentariu trebuie să aibă un punct de pornire în sesizarea 
și dezbaterea unor probleme esenţiale, de fond, ale operei și 
în situaţiile comunicaţionale naturale. Punerea în discuţie 
a tehnicilor artistice, a modului de a scrie, a imaginilor și 
secvenţelor, a detaliului artistic contribuie la înţelegerea și 
învăţarea literaturii și educarea gustului pentru frumos.

O sarcină de lucru ce se poate da elevilor care studiază 
romanul Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu este să 
își imagineze scrisoarea lui Apostol Bologa, cel din camera 
de închisoare, către mama sa (scrisoare dragă autorului, dar 
suprimată în volum). Echilibrul dintre operă, analiza literară 
specializată (și cea școlară) și metoda didactică trebuie să 
ducă la afirmarea (impunerea) textului, a specificului literar, a 
genului proxim.

Sistemul imaginilor artistice din romanul Păsările de 
Alexandru Ivasiuc include: vânătoarea (căprioara), privirea 
(căprioara, Margareta, Iosif Dandu), oglinda, caii („călărirea” 
destinului), muntele, sângele, ochii, păsările de mare, râsul, 
lumina. Noţiuni apropiate sistemului de imagini ale romanului 
și necesare comentariului sunt: ipostazele puterii și ale liber-
tăţii și eliberării, prezentul și viitorul, trecutul, necesitatea, 
cunoașterea, detașarea, înţelegerea, dragostea, adevărul și min-
ciuna, detestarea lașităţii, jertfa etc. Prin ele urmând linia cărţii, 
ajungem la discutarea necesitaţii și libertăţii, a felului în care ne 
trăim viaţa.

Oricum am porni cu elevii dezbaterea romanului Ultima 
noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil 
Petrescu, ea trebuie să evidenţieze itinerarul stărilor sufletești 
pornind de la hotărârea: „ascultă, fată dragă, ce-ai zice tu dacă 
ne-am despărţi?” – reconstituind romanul, drama intelectualului 
care aspiră la absolut, puritate, adevăr și iubire. Cuvintele lui 
Ștefan Gheorghidiu de la începutul romanului, din capitolul 
La piatra craiului, în munte, îl definesc precis și sunt oglinda 
prin care privim chipul său și întâmplările prezentate: „O 
iubire mare e mai curând un proces de autosugestie... Trebuie 
timp și trebuie complicitate pentru formarea ei... Orice 
iubire e ca un monodeism, voluntar la început, patologic pe 
urmă”... Compoziţia romanului urmează astfel cu fidelitate 
linia pasiunii lăuntrice și a ideii revelatoare, „a foielii de șerpi”. 
Prin autenticitate și anticalofilie ne delimităm de convenţia 
călinesciană.

„Dar, privind altfel punctul de plecare, seria avea alt sens. 
Era pe atunci un joc de alb și de negru. O foaie era împărţită 
în romburi alăturate, albe și negre. Uneori, când priveai, aveai 
impresia că sunt cuburi pline, cu muchiile spre tine, dar alteori, 
aceleași romburi erau goluri cu muchii adâncite” (Camil 
Petrescu). „Cuburi pline și muchii spre tine” căutam noi în 
școală – serii cu sens limpede.

ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE STUDIULUI TEXTULUI LITERAR

Structura unei lecţii de asimilare a cunoștinţelor (de comen-
tare a unui text literar în gimnaziu) este următoarea:

1. Verificarea cunoștinţelor din lecţia precedentă
2. Conversaţia introductivă pentru lecţia nouă
3. Anunţarea titlului lecţiei
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4. Pregătirea lecturii textului literar
5. Lectura-model integrală a textului
6. Conversaţia de orientare după lectură
7. Lectura analitică a textului, pe unităţi logice
8. Întocmirea planului de idei (urmând subiectul, acţiunea; 

concomitent se face explicarea cuvintelor necunoscute și a 
expresivităţii)

9. Reproducerea textului (urmărind planul, problematica, 
structura și modul de expunere)

10. Caracterizarea personajelor
11. Evidenţierea valorii artistice
12. Concluzii.
În școală opera se explică pentru a fi înţeleasă. Accesibilitatea 

este un criteriu esenţial al receptării. Alături de caracteristicile 
fundamentale ale operei literare, în cadrul receptării și al 
activităţilor pregătitoare studiului textelor literare, se are în 
vedere și prezentarea contextului social, istoric și cultural, 
care ajută înţelegerea operei. Activităţile pregătitoare studiului 
intrinsec al textului (5’-10’) dintr-o lecţie cuprind asemenea 
informaţii istorice, biografice și bibliografice (Sobieski și 
românii, de C. Negruzzi, La Vulturi, de Gala Galaction) și 
referiri la epoca în care a fost scrisă opera (Scrisoarea III, de 
Mihai Eminescu, Dan, căpitan de plai, de Vasile Alecsandri) și 
la gruparea literară căreia îi aparţine scriitorul.

Orice perspectivă de interpretare folosim nu putem renunţa 
la oferirea unor informaţii sumare (de câteva minute) privitoare 
la geneza operei și la contextul social-istoric și cultural-artistic 
în care a apărut și care sunt relevante pentru problematica și 
specificul său. Aspectul formativ al textului rămâne prioritar, 
nu cel informaţional.

Pregătirea studiului (lecturii și interpretării) textului lite-
rar înseamnă stabilirea legăturii dintre conţinutul textului 
și experienţa de viaţă a elevilor, introducerea în atmosfera 
operei, prin povestire și comparaţii, oferirea de informaţii 
istorice și culturale stimulatoare, explicarea (folosirea) unor 
cuvinte necunoscute, noi, din textul ce urmează a fi studiat, 
comunicarea de informaţii despre viaţa și activitatea scriitorului 
a cărui operă se studiază, utilizarea unui material ilustrativ 
(portrete, manuscrise, înregistrări, filme) etc.

Urmărind fizionomia vocabularului limbii române, suntem 
interesaţi în primul rând de sedimentările realizate prin școală, 
și nu de aluviunile limbii sau de viiturile istorice (perspectivă 
care ar cere o altă informare și specializare, alte instrumente și 
alt material ilustrativ). În orele de limba și literatura română 
profesorii lucrează cu anumite texte și cu anumite categorii 
gramaticale. Această terminologie trebuie cunoscută și urmărită 
minuţios, în acord cu programa și cu manualele școlare și cu 
ceea ce de obicei considerăm cuvinte noi, cuvinte necunoscute, 
sens propriu, sens figurat, noţiuni, concepte, sintagme, relaţii. 
Acestea sunt organe lingvistice vitale și de aceea profesorii 
urmăresc, alături de elevi, funcţionarea lor corespunzătoare. 
Înţelegerea sistemică a vocabularului oferă criterii, direcţii 
ample privind productivitatea lexicală, frecvenţa termenilor, 
polisemia, sinonimia și antonimia (cuprinse, parţial, în pro-
grama școlară). O altă direcţie în care școala aduce elemente de 
noutate este aceea a stilurilor limbii și a unui inventar minim 
al termenilor utilizaţi în acest sens de elevi la diferite lecţii. Sau 
aceea a corelării productivităţii lexicale a elevilor (inventarul 
enunţurilor lor) cu termenii folosiţi/însușiţi la diferite disci-
pline de învăţământ. Semnalez, totodată, importanţa preocu-
părilor care se referă la cultivarea limbii naţionale și la rostirea 
literară, la culoarea locală și personală, la personalitatea limbii 
și a vorbitorilor ei.

Dezvoltarea exprimării orale și scrise a elevilor înseamnă 
îmbogăţirea vocabularului acestora și folosirea corectă a cuvin-
telor, a propoziţiilor și frazelor, utilizarea lecţiilor și exerciţiilor 
de cultivare a limbii, cunoașterea obiectivelor compunerilor și 
a tipologiei lor, abordarea lecţiilor de compunere și a compu-
nerilor școlare ca acte de creativitate și de formare a priceperilor 
și deprinderilor etc. În cazul marilor scriitori și al capodoperelor 
acestora, la clasele mari, se urmăresc valenţele estetice ale 
cuvintelor și expresivitatea cu care ilustrează unele categorii 
gramaticale (evocarea la Mihail Sadoveanu, sinonimia la Ion 

Creangă, metafora la Mihai Eminescu etc.). Încă la clasele 
mici sunt avute în vedere numeroase aspecte referitoare la 
cuvinte necunoscute, cuvinte noi, arhaisme și neologisme, la 
expresivitate.

Creativitatea înseamnă originalitate, noutate și valoare, 
recognoscibile în limbaj (expresie) și în viziune. Ea nu se 
manifestă și nu se cultivă (dezvoltă) numai la orele de compuneri, 
ci constituie (ar trebui să constituie) o componentă importantă 
a lecţiilor de limbă și literatură română. Preocupaţi deopotrivă 
de aspectele știinţifice și de cele metodice și practice, unii exegeţi 
au în vedere aspecte pregătitoare fundamentale pentru formarea 
deprinderilor de compunere: exerciţii de educare a auzului și 
a pronunţiei, exerciţiile structurale (repetiţia, substituţia și 
transformarea), utilizarea sinonimiei și a antonimiei, a exem-
plelor din dicţionare și din cărţi, explicarea prin context, aflarea 
familiei de cuvinte, completarea omisiunilor dintr-un text, 
găsirea cuvintelor care exprimă (arată) imagini vizuale, auditive 
și motorii, dialogurile, jocurile lexicale, memorarea, relatările 
elevilor, dialoguri spontane, povestirea unor texte, descrieri, 
exerciţii de grupare, de motivare și diferenţiere, de completare 
și ilustrare, alcătuire de texte după întrebări, după plan, după 
titluri etc. (în lucrări metodice, lingvistice și literare).

Unele dintre manualele alternative pentru ciclul gimnazial 
cuprind explicaţii ale termenilor folosiţi în lecţii (în textele 
literare, în definiţiile, întrebările, exerciţiile și comentariile 
consacrate acestora). Organizarea materialului se face pe nuclee 
(teme; module): comunicare orală și scrisă, moduri de expunere, 
genuri și specii literare, realitate și ficţiune, munca cu cartea 
(activitatea în bibliotecă), compuneri, vocabular, morfologie, 
sintaxă, ortografie etc. Important este ca manualele și profesorii 
să-i înveţe pe elevi să redacteze logic și coerent, să comunice 
cu ceilalţi, să fie receptivi, încrezători, rapizi și originali. 
Problemele de vocabular sunt esenţiale atât într-o lecţie, cât și 
într-un manual.

Programa și manualele alternative arată că în gimnaziu sunt 
prioritare înţelegerea, vorbirea, citirea, redactarea și scrierea 
și adecvarea (aplicarea) lor la texte diferite și la situaţii de 
comunicare diferite. Ca urmare activităţile de învăţare vor 
cuprinde numeroase exerciţii de receptare, înţelegere, sesizare, 
identificare, recunoaștere, delimitare, determinare, realizare, 
comunicare, susţinere, construcţie, iniţiere, transpunere, inter-
pretare, adaptare și selectare, pentru obiectivele de referinţă 
și pentru domeniile urmărite (lectură, limbă, comunicare și 
compoziţie). Elevii vor fi obișnuiţi să abordeze texte diferite 
(gen, specie, structură, problematică etc.).

Unele dintre aceste manuale alternative și îndrumările 
pentru profesori, pe clase și lecţii, ne amintesc de ghidurile 
metodice folosite și până acum în învăţământul nostru și de 
accentul pus întotdeauna pe comunicare, pe dialogul profesor-
elev, pe obiective și conţinuturi și pe pregătirea profesorului 
pentru lecţie. Trunchiul comun avut în vedere în unele 
dintre aceste manuale și anumite moduri de structurare și 
particularizare a acestuia se bazează pe concepţia, exemplele și 
modul de lucru al unor manuale vechi, vizibile în manualele 
pentru clasele a V -a și a VII -a de liceu, cu acele exemplare 
„pentru consultare oferite doamnelor și domnilor profesori 
din partea editurii”. Organizarea materialului pe secvenţe ale 
operelor literare și ale lecţiilor arată importanţa demersului 
didactic.

Explicarea cuvintelor se face în cea mai mare parte după 
citirea textului pe unităţi logice, în cadrul analizei fragmentului 
respectiv și al formulării ideii sale. Sensul cuvântului din text 
trebuie apropiat de sensul din dicţionar, utilizând mai multe 
exemple. Orice confuzii și improvizaţii în această activitate 
încurcă elevii. E recomandabil ca fiecare elev să aibă un voca-
bular, un caiet de cuvinte necunoscute, în care să fie cuprinse 
toate formele lexicale noi. 

O analiză literară bună pornește de la recunoașterea 
codului adoptat de text și de la demontarea mecanismelor sale. 
Receptorul se identifică cu lumea reprezentată și se distanţează 
de ea. Limbajul înlesnește explicarea structurilor de suprafaţă 
și de adâncime ale operei, urcușurile și coborâșurile lecturii. 
Temele, motivele, compoziţia, psihologia personajelor, formulele 
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expresive arată că întregul text este ierarhizat, alcătuit din părţi 
(fragmente) explicite sau implicite, pe care mai multe lecturi 
le situează cât mai exact în ansamblul creaţiei, le evidenţiază 
specificul. 

Încă din clasele mici (a III-a și a IV-a) se diferenţiază 
textele epice (narative) de textele cu conţinut istoric și cele 
aparţinând genului liric de cele în care predomină descrierea. 
Pentru desprinderea unui mesaj clar se cere adecvarea lectu-
rii explicative la specificul fiecărei comunicări și tratarea dife-
renţiată a textelor epice (narative sau descriptive) și lirice. La 
această vârstă se cultivă deprinderile de muncă independentă 
ale elevilor, se însușesc unele tehnici de muncă cu cartea și se 
dezvoltă exprimarea corectă.

În repertoriul pedagogiei lecturii (interpretării) și al acti-
vităţii pregătitoare analizei intră experienţa de viaţă a elevilor 
și particularităţile de vârstă ale acestora, psihologia individuală 
și influenţa mediului social – cultural, experienţa de lectură, 
spiritul critic, nivelul lingvistic și capacitatea de a căuta infor-
maţia, de a construi enunţuri, familiarizarea cu literatura, 
informaţiile despre scriitorul și opera analizată, spiritul de 
observaţie etc.

În cadrul activităţilor pregătitoare studierii textului literar 
cuprindem, așadar, a. legătura stabilită (și realizată de profesor) 
între experienţa de viaţă a elevilor și textul analizat (comentat), 
b. comunicarea de informaţii istorice, biografice și bibliografice, 
necesare explicării (interpretării) în continuare a textului, c. 
referirile făcute de profesor la epoca în care a fost scrisă opera, 
la perioada literară căreia îi aparţine (facilitând comparaţiile, 
clasificările, sintezele și desprinderea notelor caracteristice), d. 
încadrarea fragmentului în operă (pentru evidenţierea detaliilor 
artistice și a întregului și pentru înţelegerea mecanismelor de 
funcţionare a textului și a creaţiei artistice) și e. pregătirea 
receptării textului sub aspectul vocabularului (încă de acum 
explicându-se și reţinându-se pentru elevi unele dintre cuvintele 
necunoscute, care se vor însuși în cadrul acestui sistem de 
lecţii).

NIVELUL EXPRIMĂRII ORALE ȘI SCRISE. VOCABULARUL 
ELEVILOR

Efectul Pygmalion și îmbunătăţirea exprimării elevilor. 
Iubirea lui Pygmalion – scrie Ovidiu – dă viaţă sculpturii, 
care devine Galateea, soţia sa. Profesorul de fonetică Higgins, 
eroul lui G.B. Shaw, o transformă, o modifică (lingvistic și 
atitudinal) pe Eliza Doolittle. În știinţele sociale, pedagogie 
și educaţie, Pygmalion este înţeles ca o predicţie creatoare 
(o așteptare are un efect; așteptările profesorului faţă de 
elevi constituie previziuni privind performanţele acestora); 
o semnificaţie atrage altele; un comportament e legat de o 
percepţie iniţială; profeţiile pot fi realizate; atitudinea adul-
tului, a profesorului, modifică elevii; impresiile iniţiale, urmă-
rite, se confirmă; eficacitatea muncii profesorilor poate fi 
ameliorată; așteptările profesorului sunt reversibile; motivaţia 
transformării (modificării) este esenţială pentru profesori 
și elevi (Cf. Geneviève Meyer, 2000). Pygmalion oferă un 
model (reper) posibil pentru devenirea lingvistică, expresivă 
(a elevilor), pentru îmbogăţirea vocabularului și transformarea 
limbajului, pentru îmbunătăţirea exprimării orale și scrise. 

Pentru îmbunătăţirea exprimării orale și scrise a elevilor 
recomandăm înţelegerea și explicarea cuvintelor/termenilor/
noţiunilor utilizate în școală și situarea profesorilor și a elevilor pe 
o poziţie personală, raportarea la un sistem de valori. În elaborarea 
unei lucrări scrise sau orale și în organizarea unui argument, ideile 
(punctele de vedere și lanţul explicativ) se caută și se organizează. 
Manualele, dicţionarele limbii și literaturii și alte cărţi contribuie 
la organizarea subiectului și a planului. Cuvântul și fraza care 
„exprimă adevărul” presupun corectitudine, rigoare, diversificare 
lexicală, exactitate, claritate, concizie și originalitate. Se utilizează 
rezumatul, comentariul, sinteza, expunerea etc. Modurile de 
expunere și organizarea discursului (a exprimării orale și scrise) 
presupun existenţa criteriilor și respectarea unor cerinţe. 

În diferite ghiduri metodologice și lucrări consacrate voca-
bularului, lecturii și didacticii se arată importanţa comunicării 
corecte, orale și scrise și a situaţiilor reale de exersare a acesteia. Se 
recomandă încurajarea exprimării ideilor, obișnuirea elevilor cu 
afirmarea propriei păreri, cu relatarea și colaborarea. Profesorul 
încurajează elevii, structurează cu ei comunicarea și le sprijină 
învăţarea. Registrele limbii se folosesc în situaţii diverse.

Explicarea și înţelegerea cuvintelor, a comunicării și textelor 
literare presupun întrebări, răspunsuri, povestiri, comentarii, 
caracterizări, motivaţii, deosebiri între expresia poetică și sensul 
propriu, lucrul cu dicţionarele și alte cărţi. Profesorul iniţiază 
elevii în formele exprimării scrise și orale, pentru redactarea de 
texte și pentru cunoașterea nivelului de constituire a mesajului 
și de receptare a lui. 

Relaţiile om-limbaj, cultură-comunicare sunt esenţiale și 
presupun reflecţia profesorului, pentru a marca identităţile, 
definirile. Limba (comunicarea) poate integra cultura. La 
rândul său, cultura se explică printr-un traseu individual, 
prin formare, în care rolul școlii, al profesorului de limba și 
literatura română este esenţial. Pe acest traseu didactic întâlnim 
frecvent verbele (acţiunile) a explica, a înţelege, a cerceta, a 
exprima, a comunica.

Cultivarea limbii în școală. Apelul permanent al profe-
sorului care structurează meticulos lecţia este la cunoștinţele 
de lexicologie (ca parte a lingvisticii). El lucrează cu lexeme și 
vocabule (unităţi ale lexicului și vocabularului). Din unităţile 
lexicale (cuvinte) fac parte cuvintele simple, cuvintele compuse, 
locuţiunile și expresiile. Predarea profe sorului presupune 
lămurirea prealabilă de către acesta a prevederilor programei 
și a posibilităţilor exemplelor oferite de manuale, pentru a 
evidenţia clar, pentru elevi, funcţiile raţionale, nominative și 
expresive ale cuvintelor și structura vocabularului românesc 
(fondul principal de cuvinte și masa vocabularului). Raportarea 
se face la cerinţele programei școlare și la particularităţile de 
vârstă ale elevilor. Studiul (înţelegerea) claselor lexicale de către 
elevi se face pe baza exemplelor, după criterii extralingvistice 
(arhaismul, neologismul, cuvintele populare și regionale, 
termenii internaţionali, argoul, jargonul, terminologia știin-
ţifică) și lingvistice (sinonime, antonime, omonime, paronime, 
pleonasme, tautologii). Îmbogăţirea vocabularului prin mij-
loace interne (derivarea, compunerea și conversiunea) și 
externe (împrumuturi și calcul lingvistic), etimologia și 
structura cuvintelor impun folosirea a numeroase exemple, a 
dicţionarelor limbii, a textelor marilor scriitori. 

A vorbi și a scrie înseamnă a dezvălui lumea dinăuntrul și 
din afara ta, a comunica prin limbaj, ca instrument al gândirii, 
cu semenii tăi. Limbajul folosit indică un anumit nivel al 
înţelegerii, cunoașterii și exprimării, al folosirii cuvintelor 
pentru comunicarea ideilor și sentimentelor. „Un cuvânt e un 
arbore. Că s-a născut pe pământul tău ori a căzut ca o sămânţă 
din lumea altora, un cuvânt este, până la urmă, o făptură 
specifică. A prins rădăcini în huma ţării tale, s-a hrănit din 
ploile ei, a crescut și s-a resfirat sub un soare ce nu e nicăieri 
același, iar așa cum este nu poate fi lesne mutat din loc, 
transplantat, tradus” (Noica, 1997).

Cuvântul ca semn lingvistic reprezintă – se știe – asocierea 
dintre imaginea semnificatului, designatului (obiectului) și 
imaginea semnificantului, designantului (sunete și litere cu 
înţeles). Referentul (obiectul denumit) trimite la un simbol 
(corpul fonetic). Corpul fonetic, semnul, presupune și impune 
atribuirea unei semnificaţii, a unei accepţiuni.

Prin toate disciplinele de învăţământ, contribuim la înţele-
gerea sensurilor denotative sau conotative ale cuvintelor. 
Expresivitatea, trăsătură de bază a textelor literare, este urmă-
rită mai ales în cadrul receptării literaturii de către elevi, în 
lecţiile de limba și literatura română. Obiectele de învăţământ 
conservă și transmit termeni știinţifici, tehnici și de specialitate, 
numeroși termeni abstracţi. Noţiunile, fenomenele, categoriile, 
legile, definiţiile includ numeroase aspecte ale cunoașterii (gen 
proxim, diferenţe specifice), iar semnificarea lor reprezintă 
diferite stadii ale acestei cunoașteri a realităţii.

Exemple precum neuron, neutron, șir, funcţie, poliedru, 
oxizi, baze, endemic sunt edificatoare. Orice discuţie despre 
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cuvintele necunoscute ne obligă să stabilim aria referinţelor: 
neologisme, arhaisme, regionalisme, termeni tehnici, termino-
logia.

Contextul, polisemia, sensul propriu și figurat, sinonimele, 
omonimele, câmpurile lexico-semantice reprezintă spaţii în care 
cuvintele se aseamănă și se diferenţiază după criterii riguroase. 
Cunoașterea se materializează în limbă. Rolul școlii este 
important și necesar în însușirea corectă și riguroasă a acestui 
limbaj.

Modul de exprimare scrisă și orală poartă pecetea perso-
nalităţii, temperamentului și culturii celui care comunică. 
Redactarea comunicării impune o anumită alegere și organizare 
a structurilor lexicale și sintactice, dependentă de conţinutul și 
scopul mesajului, de participarea afectivă, de împrejurare etc.

Studiul tuturor disciplinelor de învăţământ înseamnă spor 
în cunoaștere și câștig lingvistic, punţi trainice de comunicare 
între noi și lume, cu tot ceea ce are cunoscut și necunoscut încă. 
Desigur că învăţarea, instruirea prin cuvânt, ar trebui să însemne 
bucuria descoperirii și a rostirii. Dar, așa cum știm, către stele 
sunt căi aspre, iar bucuria căutării și a descoperirii (stare, noţiune 
și cuvânt) e o secvenţă pe care oamenii școlii încearcă mereu s-o 
verticalizeze.

Indiferent de stilul limbii, care impune un anumit lexic și 
anumite construcţii lingvistice, este necesar să punem în valoare 
și să respectăm precizia termenilor, flexibilitatea morfologică 
și sintactică, limbajul limpede, corectitudinea gramaticală, 
ortografică și ortoepică. Ne stau la îndemână tezaure de 
cunoaștere, gândire și expresie: operele literare și lucrările 
știinţifice, dicţionarele limbii și îndreptarele pentru studierea lor.

Perspectiva stilistică. Cum, întotdeauna, stilul este omul și, 
uneori, omul este stilul, în școală întâlnim forme ale unei tradiţii 
retorice și, negreșit, un ideal al exprimării, mai mult sau mai 
puţin canonizat. În proporţii diferite, la aceasta contribuie toate 
disciplinele de învăţământ, îndeosebi limba și literatura română.

Cum învăţarea nu are limite, iar elevii noștri cei mai buni 
sunt specialiști în învăţare, starea de veghe și cea de investigare 
specifică se asociază, în intervale precis delimitate, cu o sumedenie 
de motive și stări emoţionale, de luat în consideraţie în fiecare 
caz în parte.

Oricât am fi de (in)conștienţi că tot zeii ne hotărăsc destinul și 
ne (re)dimensionează ochiurile plasei, nu putem să nu ne arătăm, 
totodată, atenţi la braţele balanţei și la viitor, în acord cu Aldoux 
Huxley și cu Augustin Buzura, că astăzi „omul parcurge procesul 
prin care devine propria sa Providenţă, propriul său Cataclism, 
propriul său Mântuitor și propria sa hoardă de marţieni 
invadatori”.

Referindu-se la poezie, George Călinescu evidenţiază „nevoia 
fundamentală a spiritului uman de a cuprinde sensul lumii”, 
iar Nichita Stănescu faptul că este metalingvistică, viziune și 
expresie, deasupra laturii materiale a limbajului, acesta fiind 
un vehicul ce transportă stări. Tudor Vianu deosebește starea 
poetică de forma poetică și poeta faber de poeţii care notează 
stări poetice. În termenii poetului, am putea spune că poezia are 
o zonă autonomă, numai a poeziei, ca dimensiune fundamentală 
a spiritului uman. „Starea poetică este oarecum independentă 
de forma poetică, putând subzista chiar atunci când aceasta 
din urmă se dezorganizează.” Starea poetică s-ar putea, astfel, 
menţine chiar dacă suportul formal se dezorganizează, ca într-o 
traducere sau ca într-o traducere în proză; deși legea severă a 
formei funcţionează, subordonează. Ne urmărește definiţia dată 
stilului de către I.L. Caragiale în Câteva păreri: „Acea dibăcie 
de a-ţi strecura cu o potrivită mișcare în mersul preludiului etern 
potrivita ta invenţie metodică de câteva tacte, acea virtuozitate 
este ceea ce numim stilul”.

Școala realizează, în diferite secvenţe instrucţionale din lecţii, 
aspecte ale acelor docere-movere-delectare (a învăţa-a mișca-a 
plăcea), stilul, receptat și adoptat, fiind întrebuinţarea individuală 
a limbii. Această întrebuinţare individuală a limbii rezultă, printre 
altele, din alegerea și adecvarea la norme și convenţii și dintr-un cod 
al epocii. Căci, se știe, faptele de limbă sunt influenţate de norme 
morfosintactice, semantice și stilistico-funcţionale. La literatură 
se produc și o influenţă și presiune a codului genului literar și a 
codului autorului, consecinţă a unui specific literar și lexical, a 

unui anume regim al imaginaţiei și expresiei. Deși interjecţiile 
interesează stilistica (respectiv literatura și retorica) doar într-un 
sector periferic, în realitate întâlnim exclamaţii, încifrări, gesturi, 
reacţii de tot felul, inclusiv de apărare și modificare a textului 
scris, tendinţe de proiectare în autor, de contopire, selectare 
și diferenţiere semantică și lexicală, ca forme ale stilului înalt, 
presupus frumos întotdeauna, mimat și adoptat. Tot literatura 
oferă cele mai pertinente exemple. Astfel, după Tudor Vianu, se 
știe că Ștefan Gheorghidiu, un fanatic al lucidităţii într-o iubire 
nearmonioasă, interpretează stilistic atitudinea soţiei în călătoria 
cu autoturismul la Odobești, cu acel G., sugerând predispoziţia 
acesteia pentru emoţie și voluptate: „Dacă mașina era să calce un 
cârd de gâște, ea scotea un fel de interjecţie ușoară, vreun A! care 
pornea însă din toată intimitatea ei de femeie și vrea să spună cu 
totul altceva decât spunea” – ... Amicul X al lui I.L.Caragiale, 
farsor fiind, vorbește în termeni familiari despre toţi oamenii 
politici importanţi, presupusa și insinuanta cunoaștere a acestora 
aducându-i alte relaţii și beneficii.

Revenind la formularea lui I.L. Caragiale („potrivita ta 
invenţie melodică de câteva tacte ... în mersul preludiului etern”), 
sesizăm faptul că, în timp, în literatură și în limbă, urmând viaţa, 
întâlnim o circulaţie de motive, termeni și imagini, anumite 
stări poetice și atitudini stilistice. Receptarea lor corespunzătoare 
presupune instrucţie, lectură, aptitudini. Aptitudinile cititorului 
de literatură bună se sprijină pe virtuţile textului, pe realizările 
sale stilistice. Interpretările critice diferite explică realizări 
stilistice diferite, dar uneori aceeași operă e citită diferit. Recitirea 
unui text dezvăluie nu numai stereotipiile minţii noastre și 
anumite aptitudini, ci și alte și alte posibilităţi de interpretare și 
structurare a operei literare.

Năzuinţa unei școli ce se respectă este dacă nu întrebuinţarea 
limbii ca artă, cel puţin folosirea unui limbaj nuanţat, înţelegând 
și delimitând, de la caz la caz, limbajul intelectual, noţional, de 
expresivitate (într-un context, într-un câmp asociativ, într-o 
situaţie), textul de subtext, tranzitivitatea de reflexivitate, inerenţa 
și aderenţa de context. Întotdeauna, expresivitatea presupune o 
atitudine stilistică și o aptitudine pentru încifrarea și descifrarea 
limbajului și a mesajului. Motivarea estetică a mijloacelor limbii 
(și mecanismelor limbajului) reprezintă încă, în școală, un 
deziderat. Atitudinea și aptitudinea stilistică, atâtea câte sunt, se 
integrează fiinţei operei literare pe care o verifică și, dacă pot, o 
demonstrează. Întoarcerea autorului e sub forma unui cititor și 
vorbitor, iar acesta poate/trebuie să fie elevul. 

Moduri de lucru în lecţie. Metodicile predării limbii 
române, programele și manualele de limbă și literatură română 
din gimnaziu și liceu evidenţiază faptul că scrisul și cititul sunt 
instrumentele principale ale muncii intelectuale și constituie 
preocupările de bază ale școlii. O pregătire de cultură generală 
bună înseamnă o exprimare orală și scrisă bogată și nuanţată 
și o capacitate de comunicare corespunzătoare. Îmbogăţirea 
limbajului elevilor și formarea deprinderilor de exprimare corectă, 
însușirea normelor limbii literare actuale înseamnă în primul 
rând o organizare bună a predării și învăţării limbii și literaturii 
române. În lecţie cuvintele noi se explică în context, precizându-
se sensul de bază și alte sensuri, recurgându-se la sinonimie și la 
exemple diverse. Adesea se folosesc inventare semantice și lexicale 
și exemple numeroase pentru familiile de cuvinte. Se practică 
dictarea, autodictarea și redactarea, răspunsurile la întrebările 
manualului și ale profesorului.

Formative și antrenante, pentru activitatea individuală și 
pentru cea pe grupe, sunt: transformarea vorbirii directe în vorbire 
indirectă și invers, lectura urmată de rezumate și de întocmirea 
planului de idei, întocmirea planului dezvoltat de idei după texte 
diferite, literare, știinţifice, tehnice, sociale etc., caracterizarea unor 
texte literare, stabilirea momentelor subiectului și prezentarea 
acţiunii pe baza acestor momente, transpunerea unei povestiri 
de la persoana I la persoana a III-a și invers. Se mai folosesc cu 
bune rezultate: explicarea și ilustrarea unor proverbe și zicători, 
schimbarea finalului unor texte, descrieri de fenomene și procese, 
comentariul unor întâmplări și fapte, al unor texte literare scurte, 
prezentarea conţinutului unor filme sau tablouri; întocmirea 
unor compuneri cu destinaţie specială, a unor documente și 
acte etc. Numeroase cadre didactice și catedre aplică periodic 
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probe de control pentru aprecierea nivelului exprimării orale și 
scrise, ţin evidenţa tipurilor de greșeli și urmăresc prevenirea și 
corectarea acestora și ameliorarea exprimării elevilor. Corectarea 
periodică a lucrărilor elevilor, a temelor și compunerilor acestora 
se realizează de către fiecare profesor. Evaluarea acestor lucrări 
se face în clasă, pe baza unor exemple, fragmente și modele, 
utilizând dicţionarele și îndreptarele.

Toate aceste moduri de lucru sunt necesare întrucât în 
exprimarea orală și scrisă a elevilor din unele clase și școli există 
anumite lacune: greutăţi și greșeli în construcţia propoziţiilor 
și a frazelor, dezvoltarea unei idei, susţinerea unui argument, 
vocabular sărac, scrieri și pronunţări greșite ale unor cuvinte, 
dezacorduri gramaticale, clișee lingvistice, greșeli de ortografie, 
scris ilizibil, dezordonat și caiete neîngrijite.

VOCABULARUL ȘI EXPRIMAREA ELEVILOR, PRIORITĂŢI ALE 
LECŢIILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.

În curriculumul programelor de limbă și literatură română 
pentru învăţământul primar și gimnazial comunicarea orală și 
scrisă ocupă un loc important. Ea presupune situaţii reale de 
comunicare și lucrul în grupuri restrânse. Profesorul sprijină 
comunicarea elevilor și face observaţii individuale, stabilește 
sarcinile de lucru și stimulează dezbaterile, urmărește modul de 
folosire a registrelor limbii. El ajută elevii să se exprime corect 
și clar.

Preocupările școlii de vocabularul și exprimarea elevilor 
sunt numeroase. Lecţiile de gramatică (limbă) cuprind pro-
bleme specifice de vocabular (aspecte teoretice, definiţii și 
exemple). În lecţiile de lectură literară, așa cum am arătat, 
cuvintele necunoscute, cuvintele noi, cuvintele cu sens figurat, 
expresivitatea, comunicarea și cultivarea limbii sunt importante. 
Între activităţile pregătitoare studiului textului literar și în 
analiza (studierea) textului literar sunt și unele activităţi 
consacrate special vocabularului, cultivării limbii, cunoașterii 
și explicării unei noţiuni, cuvinte și expresii, perfecţionării 
exprimării orale și scrise.

Comunicarea orală și scrisă se constituie în interiorul 
mentalului, pe care-l exprimă. Relaţia de stabilit este între fiinţă 
(profesor, elev, celălalt) și limbaj. Lectura cu voce tare (lectura 
orală) a profesorului și elevilor este importantă în ciclul primar 
și gimnazial. Lectura orală pregătește și însoţește în aceste clase 
citirea în gând. Întocmirea planurilor de idei (care se scriu pe 
tablă), a planurilor simple și dezvoltate, cuprinde și lectura cu 
voce tare și conversaţia pe baza acesteia (a fragmentului citit). 
Ghidurile metodologice pentru ciclul primar și gimnazial 
cuprind și grila de evaluare a comunicării orale și scrise a 
elevilor.

RISCURILE UNOR SITUAŢII DE COMUNICARE CA PROBLEMĂ DE 
EDUCAŢIE

Când greșesc la nivelul expresiei (ca mod de redare a 
unui conţinut), unii adulţi se bat cu mâna peste gură, iar 
televiziunile își aplică (uneori) buline. Copiii/elevii mileniului 
trei (globalizant) se obișnuiesc rapid cu cenușa pe care și-o pun 
adulţii „în cap”. Vocabularul și comunicarea/informarea sunt 
concomitent problemele școlii și ale familiei și societăţii.

Într-un articol din 2008 (Martirajul limbii române) 
Andrei Pleșu arată că, deși limba română este un „tezaur de 
împliniri intraductibile” care „merită încă o posteritate”, se 
vorbește „sângeros de urât, cu un apetit al promiscuităţii 
și al degradării de care cu greu ne vom putea vindeca”, căci 
suntem în ochiul unei tornade, „care riscă să ne desfigureze”. În 
instituţii n-ar avea ce căuta vorbirea otrăvită. După Confucius, 
citat de Andrei Pleșu, este esenţial „să numești corect lucrurile” 
și „să folosești adecvat cuvintele”...

Dicţionarele limbii, mai ales cele explicative și enciclopedice, 
stau la îndemâna tuturor, alături de informaţiile (de verificat) ale 

calculatorului/internetului. Suntem asaltaţi/asistaţi de regula-
mente, norme și proceduri, de standarde de tot felul. Alături 
de ele trebuie să funcţioneze simţul limbii/al limbilor și bunul-
simţ, pentru a întemeia comunicarea pe adevăr și a lega gândurile 
de cuvintele potrivite și – dacă se poate – de un stil. Restul ar 
trebui să fie tăcere, dar, vai, cuvintele au luat-o mult înaintea 
realităţii și, cu toate bulinele afișate, depășesc mult situaţia de 
comunicare. O minimă ordine în triedrul cunoașterilor, în 
corpusul cunoștinţelor, (poate) introduce școala, bazându-se 
pe faptul că limbajul („dispersat”, „fărâmiţat”) a devenit/este o 
„figură a istoriei” (Foucault, 2006).
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Interdisciplinaritatea derivă din spaţiul cercetării știinţifice, 
iar ca demers epistemic, în domeniul educaţiei, poate fi sesizat 
sub două aspecte: concentrarea conţinuturilor în perspectiva 
interdisciplinară, precum și proiectarea și organizarea proceselor 
didactice în viziune interdisciplinară. Interdisciplinaritatea 
poate fi privită ca „o formă de cooperare între discipline diferite 
cu privire la o problematică, a cărei complexitate nu poate fi 
surprinsă decât printr-o convergenţă și o combinare prudentă a 
mai multor puncte de vedere”. 

Lucrarea de faţă oferă o abordare interdisciplinară a proble-
melor de fizică. Propunem o problemă de mișcare mecanică 
care solicită cunoștinţe de matematică legate de sistemele de 
ecuaţii cu mai multe necunoscute și noţiuni legate de rolul 
catalizatorilor în reacţiile chimice, integrate în rezolvarea unei 
probleme de fizică.

Problema se adresează noţiunilor cuprinse în capitolul: 
Cinematica punctului material, subiectul: Mișcarea rectilinie 
și uniformă 

Tipul de lecţie: rezolvare de probleme prin prisma abordării 
interdisciplinare în acest caz matematică – sisteme de ecuaţii; 
chimie-catalizatori

Timp de lucru: o oră
Obiective: pe parcursul acestei activităţi elevii vor fi capabili
• să identifice care sunt datele aparent incomplete ale 

problemei;
• să recunoască asemănarea rezolvării acestei probleme 

cu o reacţie chimică posibilă doar în prezenţa unor 
catalizatori;

• să stabilească mărimile fizice care au rol de „catalizatori” 
în rezolvarea acestei probleme;

• să utilizeze cunoștinţele dobândite la matematică în 
rezolvarea sistemelor de trei ecuaţii cu trei necunoscute;

• să găsească elementele „surpriză” care o deosebesc de 
alte probleme de acest tip; 

• să compună la rândul lor o problemă de acest tip în 
care să apară mărimi fizice cu rol de „catalizatori” în 
rezolvarea acesteia.

Metode și procedee: lectura și rezumarea conţinutului 
problemei, se lucrează pe microgrupuri de 4-5 elevi în care ei 
vor munci individual și apoi în grup. 

Strategia folosită: Mai multe capete la un loc, în care elevii 
vor elabora propria soluţie în mod individual după care vor 
discuta în microgrup și vor elabora un rezultat și o concluzie 
finală care va fi expusă grupelor reunite de un raportor.

Rezolvarea și prezentarea concluziilor se va face pe un 
poster în mod independent de fiecare microgrup. Concluziile 
finale vor fi reunite pe un poster, la a cărui elaborare intervine 
profesorul care are rolul de a monitoriza și a valida rezultatele și 
concluziile prezentate de fiecare microgrup.

Materiale necesare: fișa de rezolvare a problemei, hârtie 

poster, creioane colorate.  
Noţiuni știinţifice vizate: mișcarea rectilinie și uniformă, 

caracteristici, ecuaţia de mișcare, spaţiu, timp, viteză, rezolvarea 
sistemelor de ecuaţii cu trei necunoscute, identificarea mări-
milor fizice ascunse cu rol de „catalizatori”.

Priceperi și deprinderi exersate: utilizarea cunoștinţelor 
dobândite la lecţia legată de „Mișcarea rectilinie și uniformă”, 
realizarea transferului de cunoștinţe: matematică-chimie, dez-
voltarea intuiţiei, creativităţii, folosirea tehnicilor de muncă 
intelectuală și muncă în grup.

Forme de evaluare: observaţia sistematică, prezentare orală, 
notare și autoevaluare.

Etapele lecţiei și activităţile de învăţare: activitate moni-
torizată de profesor.

Reactualizarea selectivă: 
Conversaţie: noţiunile de spaţiu, timp, viteză, mișcare 

rectilinie și uniformă (caracteristice), ecuaţie de mișcare, 
traiectorie. 

Rezolvare de probleme, fixarea noţiunilor, transferul de 
cunoștinţe

Fișa de muncă individuală și în grup: activitate a profesorului
Textul problemei: 
„Două camioane pleacă simultan unul spre celălalt din orașul 

A, respectiv B. Ele se întâlnesc la distanţa d = 45 km de B, apoi 
ajungând fiecare la destinaţie se întorc și se întâlnesc a doua oară 
după t= 3 h, de la prima întâlnire. Să se afle viteza celui de-al 
doilea camion.” (Mitroaica, 1987, p. 86)

Etapa I. Activitate prin muncă individuală a elevilor 
Stabilirea elementelor absente din text: distanţa d dintre 

orașe, absenţa vitezelor v1 respectiv v2, nu se precizează locul 
celei de a doua întâlniri;

Realizarea schemei drumului autocamioanelor din problemă:

A.................D.................C.................B

Rezolvarea problemei
Observaţie: A și B reprezintă punctele de plecare a celor două 

camioane și destinaţiile lor. C, reprezintă locul primei întâlniri, 
iar D pe al celei de a doua. Punctul C va fi punctul de plecare, 
deoarece abia acum cele două camioane au o comportare care 
poate fi urmărită cinematic până în D.

Ecuaţia mișcării pentru primul camion este:
V1· t = CB + BD = d + (s – AD)
unde s este distanţa dintre A și B care este omisă din enunţ 
Ecuaţia mișcării pentru al doilea camion este:
V2· t = CA + AD

INTERDISCIPLINARITATE ÎN STUDIUL ȘTIINŢELOR

Rodica-Elisabeta Secara, 
Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea
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Interdisciplinarity may be seen as a “form of cooperation between different disciplines regarding a problematic the complexity of which may only 
be detected by a prudent convergence and combination of several points of view.”
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knowledge regarding the solving of the systems of equations with 3 unknowns.

Key words: Interdisciplinarity, didactic of physics, interactivity, individual work, individual study, group work, methodology, theories 
of learning, school performance, self-guided learning, progress, small group, microgroup, collaboration, pre-university, critical thinking, 
efficiency.



EDUCAŢIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ

88

Însumând cele două ecuaţii prin reducere se obţine:
t · (V1 + V2) = d + s + CA = 2s
se obţine o ecuaţie cu trei necunoscute, prin reducere – 

transfer cunoștinţe matematică. 

Etapa a II-a
Activitate prin muncă în grup a elevilor
Se discută rezultatele obţinute în mod individual și se 

stabilește strategia aflării celorlalte două ecuaţii necesare pentru 
a afla cele trei necunoscute. Rezultatul activităţii de grup 
trebuie să ducă la observaţia că:

ambele camioane au același timp scurs până la prima lor 
întâlnire, de unde derivă a doua ecuaţie:

s – d/V1 = d/V2  sau V1/V2 = s – d/d
Activitate prin muncă individuală a elevilor:
A treia ecuaţie se observă că e imposibil de găsit, dar din 

ecuaţiile:
V1+ V2= 2s/t
V1/V2= (s-d)/d
prin substituţie se obţine – element de intuiţie matematică 

(transfer de cunoștinţe):
V2·s/d = 2s/t se observă că „se simplifică s”, care are rol de 

„catalizator” în problemă, observaţie care trebuie făcută în mod 
individual (transfer de cunoștinţe chimie).

Rezultă că: V2=2d/t
Activitate prin muncă în grup a elevilor 
Se constată că V2 nu depinde de s și se confirmă rolul de 

„catalizator” al mărimii fizice „s”, spaţiul parcurs de camioane 
între A și B. 

Problema fiind astfel rezolvată. 

Etapa a III-a 
Se fac observaţiile necesare, se trag concluziile și se realizează 

posterul de prezentare a activităţii realizate pe microgrup prin:
Activitate prin muncă individuală a elevilor
Concluzii referitoare la rezolvarea problemei
Rolul de „catalizator” îl deţine „s” (distanţa dintre A și B) 

care se va simplifica în momentul rezolvării problemei, dar fără 
de care aceasta nu poate fi rezolvată;

Demonstraţia este similară dacă considerăm punctul D în 
stânga punctului C;

Spre deosebire de V2 care nu depinde de s, V1 are expresia 
V1=2(s-d)/t, fapt care poate duce la discuţii suplimentare.

Activitate prin muncă în grup a elevilor:
• Se confruntă rezultatele individuale și se formulează 

soluţia finală a problemei și concluziile de comun acord 
pentru a fi prezentate pe poster:

• Se realizează produsul activităţii prin realizarea poste-
rului care va fi prezentat la reunirea microgrupelor.

• Se desemnează un raportor dintre membrii microgru-
pului.

Etapa a IV-a – monitorizare făcută de profesor
Această etapă este monitorizată activ de profesor care 

conduce discuţiile și participă la formularea concluziilor finale.
Fiecare microgrup își va prezenta rezultatele și vor avea loc 

discuţii în cadrul microgrupurilor reunite.
Activitatea profesorului va consta în:
• a monitoriza toate rezolvările făcute și concluziile la 

nivel de microgrup în urma raportărilor la nivel de 
microgrup;

• a conduce elevii spre formularea concluziilor finale și 
realizarea produsului final al activităţii în urma reunirii 
microgrupurilor;

• autoevaluarea individuală a activităţii conform fișei de 
autoevaluare și la nivel de microgrup;

• evaluarea activităţii și sarcini de muncă acasă.

Concluzii finale în urma reunirii microgrupelor:
• din relaţia V1=2(s-d)/t se constată că viteza V1 este în 

funcţie de s și poate lua tot atâtea valori cât și aceasta, 

adică o infinitate, dar nu pot fi infinit de mari, fiind 
limitate de disponibilităţile mașinilor, s depinzând de 
V1 și de raportul V1/V2;

• din punctul de vedere al chimiei, spaţiul s reprezintă 
„catalizatorul” reacţiei, fără de care aceasta nu poate 
avea loc și care este esenţial în rezolvarea problemei;

• rezolvarea sistemului de ecuaţii presupune reduceri și 
substituţii, elemente practicate subtil la matematică.

Sarcină de lucru individuală – formularea unei probleme 
în care să se utilizeze unul sau mai mulţi „catalizatori” în 
rezolvarea ei. 

Abordarea interdisciplinară în demersul didactic la fizică, 
și nu numai, oferă profesorului și elevilor o diversificare a 
activităţii și asigură transferul de cunoștinţe de la un obiect 
de studiu la altul. În același timp, favorizează dezvoltarea 
creativităţii și a abilităţilor individuale ale fiecărui elev, moti-
vând învăţarea.
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În cea de a doua jumătate a secolului al XX-lea societatea 
occidentală a intrat în epoca postindustrială. Postmodernismul 
este orientarea culturală caracteristică societăţii postindustriale. În 
sens restrâns, postmodernismul reprezintă cultura generaţională a 
anilor ’80. În sens larg, postmodernismul este Weltanschauung. 
Învăţământului românesc contemporan i se potrivesc trăsăturile 
postmodernismului.

Paternitatea termenului postmodernism este atribuită lui 
Jean François Lyotard. În Condiţia postmodernă (1979) Lyotard 
evidenţiază particularizarea relaţiei de cunoaștere în epoca 
postmodernismului ca relaţie între producători-furnizori de 
cunoștinţe și consumatori. Mesajele dobândesc astfel valoare de 
schimb și formarea subiectului cunoscător este orientată spre 
accesarea eficientă a informaţiei. Accesul la informaţie trece luarea 
deciziilor pertinente în competenţa experţilor. Postmodernismul 
este caracterizat de dispariţia marilor povestiri coagulante și 
mobilizatoare social. Lyotard semnala, de asemenea, legitimarea 
învăţământului prin performativitate în postmodernism și 
consecinţa acestei stări de lucruri – sfârșitul erei Profesorului. Acesta 
din urmă este firesc mai puţin documentat decât o bază actualizată 
de date și mai puţin creativ decât un grup interdisciplinar de 
cercetători.

Modalitate specifică a gândirii postmoderne este deconstrucţia 
(Codoban, 2001). Cultura postmodernă este polidiscursivă și 
niciunul dintre discursurile posibile nu este privilegiat. Toate 
manifestările culturale sunt echivalente. Cunoașterea postmodernă 
operează prin diferenţieri. Dezacordurile sunt în mai mare măsură 
semnificative decât consensul. Complementară caracterului 
mozaicat al culturii postmoderne este tendinţa acesteia spre 
globalizare. 

Individualismul se asociază firesc postmodernismului. Valo-
rizarea acestuia ca fundament al democraţiilor occidentale 
justifică, măcar politologic, în numele libertăţii individului, 
eliminarea modelelor din educaţie. Orice model acţionează 
limitativ, îngrădind  autodezvoltarea. Modelul este instrument de 
manipulare și determinare ideologică. Deconstruirea mesajului 
transmis de și prin acesta este, din acest motiv, eliberatoare. În 
numele neîngrădirii libertăţilor individului sunt eliminate reperele 
valorice. Orice tentativă de impunere a unor valori determinate 
este considerată atentat asupra libertăţii. 

Absenţa reperelor valorice împiedică însă conturarea identităţii 
de sine a individului prins în procesul educaţional (Popenici, 
2001). În felul acesta, libertatea desăvârșită anunţată programatic 
funcţionează paradoxal ca limitare formativă. Este libertate iluzorie 
de a alege în absenţa criteriilor alegerii. Este sursa derutei, neliniștii 
și nesiguranţei tinerilor cărora școala nu le mai furnizează modele. 

Sistemul educaţional este aproape unanim perceput în România 
ca funcţionând sub parametri. Percepţia aceasta înregistrează 
rezultatul deschiderii lui necritice spre Occident după 1989. 
Școala românească, tânjind a se occidentaliza, a primit în plin valul 
demolator de valori al postmodernismului. Efectele tulburărilor 
produse atunci sunt vizibile azi.

Perceput încă din perioada primelor sale manifestări ca orientare 
de tranziţie, ca interval în care dezordinea produsă favorizează 
trecerea de la ordinea veche la o nouă ordine, postmodernismul 
semnalează prin consecinţele lui neliniștitoare nevoia de schimbare. 
Nici individualismul, intim împletit în alcătuirile capitalismului 
și socotit până de curând în spaţiul occidental cea mai eficientă 
modalitate de raportare la lume, nu mai pare a revendica îndreptăţit 
acest statut. 

Dintotdeauna, încercările de gestionare a situaţiilor de criză 
au conotat evaluarea resurselor și revalorizarea acestora. Reliefarea 
rostului basmelor în procesul educaţional este demers de acest tip.

Carl Gustav Jung consideră individuaţia drept scopul evoluţiei 
psihice a individului. Individuaţia este procesul de formare 
a individului ca unitate psihologică indivizibilă. Procesul se 
desfășoară pe fondul conflictului conștiinţei cu inconștientul 
și reprezintă demersul de eliberare definitivă a omului de sub 
dominaţia celui din urmă (Jung, 2003). Procesul de individuaţie 
răspunde unei necesităţi naturale și se desfășoară în sensul firesc 
de evoluţie umană. Realizarea individuaţiei impune recunoașterea 
totalităţii și completitudinii umanului. Procesul individuator este 
modalitatea prin care psihicul individual atinge completitudinea. 
Sinele este la Jung arhetipul integrării psihice. Procesul de 
individuaţie este orientat arhetipal spre realizarea Sinelui (Palmer, 
1999). Eul este centrul conștiinţei. Sinele, ca arhetip al totalităţii 
care modelează instinctul individuator, iniţiază conturarea Eului. 

În confruntarea individuatoare a conștiinţei cu inconștientul 
pot fi izolate două mari etape, arată Jung. Prima etapă, cores-
punzătoare tinereţii individului, este centrată pe formarea Eului. 
A doua etapă, corespunzătoare maturităţii individului, este carac-
terizată de deplasarea centrului psihicului de la Eu la miezul 
întregului alcătuit din conștient și inconștient. Această recentrare 
este o transformare psihică fundamentală. Ea se petrece instinctiv 
și este ghidată de activarea succesivă a arhetipurilor. În cea de a 
doua etapă a lui, procesul individuator este cu necesitate dureros, 
dificil și periculos (Palmer, 1999). Această a doua etapă a procesului 
individuator, deși susţinută ereditar și instinctiv, nu se declanșează 
și nu este parcursă cu necesitate de toţi indivizii umani.

În cea de a doua etapă a sa, individuaţia presupune confruntarea 
cu arhetipurile în vederea asumării conștiente a încărcăturii 
lor energetice. Arhetipurile sunt expresia psihică manifestă a 
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ABSTRACT

Without imposing any axiological hierarchizations or models, the present educational system has no longer in view the educational aspect and tends 
to diminish its performances. Fairy tales, as priviledged representations of archetypal structures, consolidate their educational utility. 

Carl Gustav Jung calls individuation the process of self realization and sees it as the goal of individual psychic evolution. The process assumes the 
successive activation of archetypes and confronting them with the individual. The fairy tale reveals the archetypal core in an accessible language. The 
educational usefulness of the fairy tale relies in the archetypal features of its characters and in the individuating relationing. Fairy tale heroes are 
functioning models for the ego harmonized with the entire psyche. The fairy tale hero is the best example since it comes from fundamental structures 
of the psyche. It is legitimized through the collective unconsciousness and loaded emotionally from the energetic reservoir. 

Since it is archetypal, the model of the hero favorises various curricular constructions on a given structure. The presentation of the curricular process 
as an initiatic attempt remakes its traditional emotional load. 

The fairy tale allows the spectacular connexion between human formation instinct and universal wisdom. It is the most simple and efficient means 
of transmitting information on the individuating process.
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instinctelor, intermediari unificatori între baza inconștientă și 
conștiinţă (Jung, 2003). Sunt general umane, în temeiul modului 
universal de funcţionare a psihicului. Arhetipurile sunt posibilităţi 
de reprezentare moștenite, sunt condiţiile structurale de formare a 
reprezentărilor. Arhetipurile sunt accesibile conștiinţei în imaginile 
arhetipale, rezultat al acţiunii arhetipului asupra experienţelor 
personale ale individului. Așezarea individului într-una dintre 
situaţiile umane fundamentale activează arhetipul sau arhetipurile 
corespunzătoare acesteia. Activarea arhetipurilor este orientată 
teleologic spre individuare. În arhetip se dezvăluie scopul spiritual 
al instinctelor umane (Minulescu, 2001).

Separarea individuatoare de umbră, persona și anima/animus 
presupunere conștientizarea relaţiilor individului cu acestea. 
Retragerea arhetipurilor din starea de proiecţie se desfășoară 
pe suportul relaţiilor individului și este favorizată de susţinerea 
conștientă a procesului individuator. Umbra condensează aspectele 
socialmente indezirabile ale personalităţii, latura inferioară, 
înclinată spre lucrurile interzise, a acesteia. Conţinuturile incon-
știente ale umbrei sunt proiectate asupra celor din jur, într-o 
reacţie psihică de protejare a Eului. Persona este arhetipul 
conformării, interfaţa semiconștientă sau inconștientă cu rol 
adaptativ care începe să se formeze în copilărie și are întotdeauna 
o tentă de prefăcătorie. Anima și animus sunt la Jung arhetipurile 
contrasexuale. În anima se concentrează cantitatea de feminitate pe 
care o posedă bărbatul, experienţa inconștientă a acestuia în relaţia 
cu mama și celelalte femei și experienţa speciei privind femininul 
Animus reprezintă dimensiunea virilă din personalitatea feminină. 

Gândirea simbolică îi deschide omului accesul spre conţinuturile 
inconștientului colectiv. Teoretic, individuaţia este un proces de 
înţelegere a reprezentărilor simbolice (Stevens, 1996). Întrucât 
reprezentările arhetipale sunt simbolice, experienţele esenţiale 
de tip individuator pot fi și sunt comunicate în producţiile 
culturale ale umanităţii. În basme și mituri își găsesc expresie 
simbolică procese și dimensiuni ale inconștientului orientat spre 
individuaţie. Povestirea și repovestirea lor reînnoiesc legăturile 
conștiinţei cu inconștientul. În basm evoluează o mulţime de 
personaje arhetipale. Copilul divin, eroul, prinţesa, vrăjitoarea, 
bătrânul înţelept și animalele vorbitoare își împletesc semnificaţiile 
simbolice, dezvăluind parcursul individuator. 

Până în secolul al XVII-lea, arată Marie-Louise von Franz, 
analistă formată în școala lui Jung și autoare a numeroase scrieri 
referitoare la semnificaţia analitică a basmelor, basmele erau 
destinate adulţilor (von Franz, 1993). În unele zone rurale această 
stare de fapt s-a prelungit până în contemporaneitate. Cercetătoarea 
consideră că basmele populare sunt rezultate ale preluării unor 
experienţe individuale numinoase în conștiinţa colectivă. Aceste 
experienţe sunt invazii ale conţinuturilor inconștientului colectiv 
în conștiinţa individului. Ele se petrec pe fondul unor reprezentări 
arhetipale existente deja și sunt amplificate în direcţia acestora. 
Când relatările amplificate își pierd determinaţiile spaţio-
temporale și individuale, devin basme (von Franz, 1987). Basmele 
nu sunt simple relatări ale experienţelor individuale (von Franz, 
1974). Sursele lor sunt fie experienţe onirice, parapsihologice 
sau vizionare repovestite, fie imaginaţia activă a unor creatori 
populari. În oricare dintre aceste variante, poveștile supravieţuiesc 
dacă satisfac nevoile psihice ale colectivităţii. Componentele ce nu 
satisfac aceste nevoi sunt îndepărtate. Se fixează și se transmite ceea 
ce exprimă o trăsătură general umană. Basmele sunt ușor reţinute 
întrucât corespund alcătuirilor inconștientului și sunt încărcate 
emoţional. Faptul că ascultătorii sunt indignaţi, asemeni copiilor, 
când povestitorul se abate de la relatarea cunoscută reliefează 
dimensiunea rituală a basmului. 

Basmele folclorice clasice reprezintă una dintre cele mai bune 
surse de cunoaștere a constantelor psihicului. Sunt producţii 
naturale ale inconștientului colectiv, mesageri soteriologici ai 
acestuia în comunitate. Basmul reflectă structurile universale, 
elementare și fundamentale ale psihicului. Basmul dezvăluie miezul 
uman arhetipal într-un limbaj accesibil deasupra diferenţierilor 
culturale și etice. Procesul de individuaţie este orientat teleologic 
spre echilibrarea subtilă, de profunzime, a psihicului. Arhetipul 
Sinelui conotează ordine, simetrie, echilibru. Din acest motiv, 
basmele furnizează informaţii despre modalităţile de manifestare 
ale funcţiei compensatoare a inconștientului. Ele exprimă conţi-

nuturi inconștiente pe care mentalul colectiv nu le poate cuprinde 
explicit (von Franz, 1993). Basmele semnalează zonele de 
tensionare arhetipală și mișcările din inconștient responsabile de 
izbucnirile lui compensatoare. Basmele pot fi cercetate ca indicator 
al stării psihice a naţiunilor și ariilor culturale și pot fi utilizate 
predictiv.

Descoperirea sensului basmelor restaurează legăturile inter-
pretului cu tradiţia și înţelepciunile uitate. Aceste legături sunt 
responsabile de adânca rezonanţă emoţională a ascultătorilor la 
conţinuturile narative etalate de basm (von Franz, 1990). Eroii 
sunt modele de funcţionare a Eului în armonie cu ansamblul 
psihicului. Rostul basmelor este să impună și să susţină aceste 
modele. Considerarea Eroului ca individ uman determinat 
reprezintă din punct de vedere teoretic o eroare analitică, dar 
privilegiază afectiv înţelegerea și utilitatea basmului (von Franz, 
1998).

Eroii basmelor nu prea au trăiri interioare, nu seamănă 
indivizilor umani reali. Încercările de considerare a basmelor drept 
relatări ale unor procese concrete de individuaţie sunt, de altfel, 
cognitiv neavenite (von Franz, 1974). Basmele nu se așază perfect 
în reprezentările cunoscute și dezirabile ale demersului de realizare 
de sine. Această imperfecţiune, resimţită ca vagă insatisfacţie de 
către ascultători/cititori, se datorează rezistenţei Eului acestora la 
recentrarea personalităţii pe Sine. 

Eroul de basm simbolizează tendinţa instinctuală, necesară și 
general umană de edificare a personalităţii (von Franz, 1998). Mai 
ales în prima parte a vieţii, o cantitate considerabilă de energie 
psihică alimentează manifestările acestei trăsături arhetipale a 
sufletului omenesc. Eroul reprezintă, în fapt, acea parte din arhetipul 
Sinelui ce se constituie în model și fundament structural pentru 
Eu, construindu-l și garantându-i stabilitatea. Comportamentul 
eroic imprevizibil, uneori în dezacord cu reglementările morale 
în vigoare în comunitatea ascultătorilor, semnalează orientarea 
factorului formativ al Eului spre profunzimile psihicului, în 
vederea armonizării cu Sinele. 

Bătrânul înţelept, prezent de obicei în preajma Eroului, 
simbolizează Spiritul, adică, arată von Franz, puterea activă a 
inconștientului care inventează, aranjează și organizează imaginile 
arhetipale, manifestându-se inteligent atunci când e mai mare 
nevoie de el. Eroul care se lasă călăuzit de bătrânul înţelept îngăduie 
utilizarea adecvată a energiei psihice alocate formării Eului. 

Suportul arhetipal al motivului copilului îl constituie aspectul 
preconștient al copilăriei sufletului colectiv, arăta Jung. Apariţia 
motivului anticipează dezvoltarea personalităţii spre sinteza 
conștientului cu inconștientul. Jung consideră figura copilului divin 
simbol al Sinelui în curs de apariţie. Copilărie înseamnă început, 
tinereţe, speranţa devenirilor viitoare. Sub semnul copilăriei stau 
ideile salvatoare venite pe neașteptate în mintea omului, de nu 
se știe unde, pentru a rezolva probleme frământătoare. Cuplul 
frate-soră reprezintă, arată von Franz, totalitatea Sinelui în 
complementaritatea aspectelor sale. 

Animalele vorbitoare din basme sunt traduceri ale limbajului 
inconștient în termeni conștienţi. Comportamentele instinctive 
sunt reprezentate prin animale reale. Pulsiunile spirituale refulate, 
obligate astfel să coboare în inconștient, sunt reprezentate prin 
oameni închiși temporar în forme animalice. Nevrozele și psi-
hozele sunt considerate în tradiţia populară consecinţe ale unor 
vrăji sau blesteme. Marie-Louise von Franz susţine că în unele 
basme sunt consemnate tratamente-tip împotriva tulburărilor 
psihice (von Franz, 1987). Personajele umane transformate în 
animale, îmbătrânite sau obligate să se comporte malefic au 
fost aduse prin vrajă sau blestem în această stare. Eliberarea se 
află la capătul unui șir de încercări și peripeţii, însemnând, din 
perspectivă analitică, vindecare. Specia de animal a cărui piele 
acoperă un conţinut psihic indică tipul de comportament uman 
aferent manifestărilor acelui conţinut. Arderea pielii semnalează 
confruntarea intens emoţională a conștiinţei cu conţinutul incon-
știent generator al tulburării psihice. Dar arderea se dovedește 
soluţie eliberatoare numai în cazul în care este prece dată de 
eforturi resimţite ca penibile. O ardere prematură prelungește 
prizonieratul celui blestemat sau vrăjit. Maturizarea eliberatoare 
a atitudinii conștiente se realizează prin perseverenţă și efort 
consimţit.
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Regele este simbol al reprezentării dominante a divinităţii. 
Trăsătura dominantă a inconștientului colectiv coincide, de obicei, 
arată Jung, cu reprezentarea religioasă centrală a unei culturi. Orice 
reprezentare simbolică este vie prin legăturile pe care le are cu 
substratul arhetipal. Când o astfel de reprezentare își pierde sensul, 
societatea este în pragul unei catastrofe. Basmele se referă frecvent 
la schimbarea regelui. Când regele din basm este bolnav, arată von 
Franz, întreaga ţară suferă. O civilizaţie întreagă se îmbolnăvește 
atunci când idealul ei este deficient din punctul de vedere al 
satisfacerii nevoilor psihice specifice timpului.

Arhetipul umbrei este purtat în basme de personaje de același 
sex cu eroul. În terapia analitică umbra este relativ ușor de adus în 
conștiinţă. Asumarea ei, exprimarea și integrarea presupun însă un 
mare curaj, constituindu-se în provocare etică. În reprezentările 
umbrei pot fi disociate, în cursul analizei, două componente: o parte 
personală și o parte comună grupului de apartenenţă, aceasta din 
urmă conţinând elemente impersonale, colective. Orice civilizaţie 
are o umbră a ei, decelabilă din afara respectivei civilizaţii. Umbra 
Occidentului, sesizată dinspre Orient, polarizează în jurul unei 
ignoranţe metafizice, sursă a captivităţii occidentalilor într-o iluzie. 
Umbra aceasta se manifestă în războaie, ură naţionalistă, societate 
de consum și eficienţă în distrugerea mediului înconjurător, 
consideră von Franz.

Umbra colectivă este personificată de obicei de diavol sau 
alte reprezentări de același tip, generând stări de posedare. În 
basmele care nu conţin un personaj care incarnează umbra se 
produce dedublarea unei figuri arhetipale, fiecare parte a acesteia 
constituindu-se ca umbră a celorlalte. Fiecare dintre arhetipuri își 
poartă în sine propria umbră. În inconștient arhetipul este neutru, 
conjugând opușii. Scindarea este consecinţă a aducerii arhetipului 
prin reprezentări în lumina conștiinţei. Abia atitudinea etică 
specifică a acesteia produce diferenţiere pe dimensiunea bine/rău 
a opușilor. Responsabilă de aceste diferenţieri este, pentru cultura 
occidentală, moralitatea iudeo-creștină (von Franz, 1974).

Fetele de împărat și zânele bune sau rele semnalează aspecte 
diferite ale relaţiei mediului cultural de provenienţă a basmului cu 
anima. Vrăjitoarea este un personaj frecvent în basmele europene. 
Dispariţia cultului Marii Zeiţe htoniene în acest spaţiu și preluarea 
exclusivă a aspectului pozitiv al Marii Mame în cultul Sf. Maria a 
împins în inconștient dimensiunile terifiante ale acestui arhetip, 
favorizând constelarea lui ulterioară în imaginile vrăjitoarelor.

Nunţile duble din finalul multor basme reliefează simbolic 
faptul că relaţia de cuplu este, așa cum Jung arăta, o relaţie în 
patru, dimensiunea conștientă fiind dublată echilibrator de relaţia 
dintre anima și animusul celor doi parteneri.

Structurile arhetipale ale comportamentului uman sunt 
comune speciei, dar îngăduie dezvoltări diferenţiate. Fiecare 
basm se asociază unui tip anume de comportament arhetipal 
(von Franz, 1990). Suma basmelor alcătuiește o hartă intuitivă a 
inconștientului, cu structurile și procesele sale. 

Procesul de eliberare este individual, dar se suprapune pe 
reprezentările proceselor tipice de vindecare, aferente unei maladii 
determinate, existentă în inconștientul colectiv. Basmele nu 
povestesc despre sufletul unui individ anume, ci reflectă structurile 
fundamentale ale sufletului, utilizând reprezentări arhetipale. Fac 
acest lucru cu mai mare acurateţe decât miturile sau creaţiile literare 
de autor. Basmele migrează ușor, glisând pe structurile arhetipale 
de comportament ale speciei. Basmele îngăduie spectaculoasa 
conexare a instinctului uman formativ cu înţelepciunea universală. 
Sunt mijloc simplu și eficace de transmitere a informaţiilor despre 
modalităţile procesului individuator. Aceasta este, din perspectiva 
psihologiei analitice, principala lor utilitate educaţională.

Dincolo, sau în prelungirea utilităţii formative general umane 
a basmelor, se conturează utilitatea lor în procesul educaţional 
propriu-zis, în proximitatea actului didactic. Această utilitate are 
două dimensiuni.

Prima dintre acestea vizează basmul ca text iniţiatic. Forţa 
basmului vine din încărcătura energetică a arhetipului Eroului. 
Călătoria acestuia funcţionează, este exemplară, este model care 
va fi imitat întrucât basmul impresionează. Copiii devin eroii din 
basmele copilăriei lor. 

Șt. Popenici (Popenici, 2001) socotește basmul formă narativă 
cu funcţie iniţiatică explicită în culturile arhaice și cu niveluri 

simbolice concentrice, accesibile în etape succesive ale dezvoltării 
psihice și morale a ascultătorilor. Eroul de basm este un model 
uman de creștere și evoluţie pe structura călătoriei iniţiatice. Eroul 
părăsește locurile natale pentru a pune lumea în ordine, își alege cu 
tâlc însoţitorii și armele, înfruntă pericole și inamici și se întoarce 
cu bine acasă, triumfător, fericit și înţelept. 

Profilul lui Făt-Frumos, eroul basmelor românești, conotează, 
arată Popenici, armonie, înţelepciune, curaj, generozitate, echilibru, 
cinste, inteligenţă, ingeniozitate, știinţă de carte, rezistenţă la efort, 
autosacrificiu. Aceste calităţi îi asigură sprijinul naturii și al forţelor 
supranaturale. În lumea basmului, de altfel, toate lucrurile, fiinţele 
și întâmplările sunt interconectate. Fiecare eveniment rezonează 
cu întregul în virtutea unui principiu al compensaţiei. Făt-Frumos 
reprezintă un model uman bun, dezirabil și accesibil. Călătoria sa 
arată superioritatea calităţilor umane asupra defectelor speciei și 
mai arată că încercările pot fi abordate cu succes din interiorul unui 
comportament moral. Modelul nu este individualist, semnalează, 
dimpotrivă, beneficiile colaborărilor de tot felul.

Relaţia lui Făt-Frumos cu mentorul său este cea mai importantă 
dintre colaborările benefice semnalate în basme. Mentorul 
îmbracă forme diferite, basmul reliefând dimensiunea iniţiatică 
a descoperirii lui, adesea sub un înveliș anost sau dezagreabil. 
Mentorul este un iniţiat, cunoscător al tainelor lumii. Este un 
sfătuitor dezinteresat care îndrumă, nu impune călătoria Eroului. 
Este pentru acesta model, prieten, călăuză, magician, consilier, 
susţinător, maestru. Pe importanţa relaţiei Eroului cu mentorul 
său se bazează cea de a doua dimensiune a utilităţii didactice a 
basmelor. Traseul educaţional poate fi reactivat afectiv prin 
asumarea eroică de către elev a statutului de învăţăcel și a relaţiei cu 
profesorul-mentor. Această asumare îmbunătăţește performanţele 
învăţării.

Așadar, basmele sunt utile educaţional întrucât transmit în 
limbaj accesibil informaţii despre etapele, încercările și căile 
potrivite ale procesului individuator, întrucât furnizează modele 
de asumare a statutului și de valorizare a relaţiei cu mentorul. 
Eroul de basm este un model eficient întrucât vine din structurile 
fundamentale ale psihicului și operează în direcţia firească de 
evoluţie a acestuia. Basmele nu relatează parcursuri individuatoare 
individuale, dar funcţionează ca modele educaţionale privilegiate. 
Sunt interactive, sugerează fără a impune, invită fără a obliga, 
produc rezonanţe afective și captează ușor atenţia. Basmele 
sunt, din toate aceste motive, mijloace eficace, adecvate scopului 
procesului educaţional, adică realizării depline de sine în interiorul 
societăţii.
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INTRODUCTION

The goal of schooling for any society is to help its students 
become positive and contributing citizens. Today technology has 
created a world in which people communicate with each other 
instantly while thousands of miles apart. The concept of citizenship 
has changed from teaching local customs and ideas to teaching 
world concepts and customs. If our students are going to become 
successful world citizens they must understand how to create and 
maintain positive relationships with diverse people. This paper will 
describe ways to help our students learn what not to and what to do 
to live with strong relationships in easy times and in difficult times.

We do not have to look very far to see how much technological 
advances have changed how we live and in many ways how we 
think. The world has come a long way from the days of sitting in 
front of a radio listening to variety shows and comic strip characters. 
We have gone from dialing the operator to make a phone call to 
talking face-to-face when thousands of miles apart. Events from 
around the world are heard and seen as they occur. We are living 
in a closer world and it is more important than ever to understand 
how to live together in peace.

Having such technology as we have gives us huge opportunities 
to do things we once never thought could happen. The idea, for 
example, that we will one day send a person to Mars is now getting 
closer and closer to becoming a reality. If we looked at a graph 
showing technological growth in the past fifty years it would be 
very impressive. At the same time if we look at our growth in terms 
of how we treat each other as human beings the growth has been 
much smaller. This is true despite the fact that we have learned 
so much about the brain and how it works (Caine and Caine, 
2009). We now understand that people are intelligent in different 
ways (Armstrong, 2000; Gardner, 2007). We understand social 
and emotional intelligence (Sylwester, 2003; Bandura, 1997). 
Research has shown us how to increase self efficacy and resilience 
(Caine and Caine, 2009). In spite of all of the technical knowledge 
we have gained many people continue to treat each other as we 
did before we knew most of the concepts that we now understand 
(See figure 1). 
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Fig. nr. 1 Technological Development vs. Human Relation 
Development

It seems clear that we can and should do a better job of helping 
our students to become better world citizens. The results could be 
catastrophic if we fail in this endeavor. We could literally blow up 
the earth and if we do not do that directly, global warming might 
just do it for us. So, you might ask, how do we prepare our students 
to become better global citizens? What does it mean to be a global 
citizen? In this article we will attempt to begin to answer parts of 
those questions by discussing what we consider to be common 
positive citizen attitudes.

RESPECT

The first important concept for schools to use in our attempt 
to teach and have our students learn pro social skills is respect. 
First let us talk about what we mean by respect. In many, if not 
most, schools and classrooms there is a rule that everyone should 
be respectful. That certainly is a good place to begin as long as we 
have some basic understanding about what we mean by respect and 
whom we believe should be respectful. 

If we hold as a tenet in our schools and classes that respect is the 
basis of all human interaction, then many of us will have to change 
how we conduct ourselves, our classes, and our schools. Some 
people confuse fear with respect while others confuse obedience 
with respect. Some people believe that other people must earn their 
respect and still others believe it is fine to treat others with disrespect 
if they “make us upset”. There are those who live by the rule of I 
give more than I get. If we do not like the way someone else lives, 
believes, looks, or dresses or if we do not like their religion, sexual 
orientation, or political persuasion then we can dismiss, dislike, or 
even hate them.

A NEW VIEW OF RESPECT

We propose that if we say we believe that respect is the basis 
of all human interaction then all of those other thoughts and 
actions are not aligned with the stated tenet. If respect is the basis 
of how we believe we should treat each other, our task is to act 
in respectful ways throughout life – in the good times and in the 
bad times; when we are happy and when we are upset. According 
to our view, respect begins on the day a person is born. It means 
that as a human being each one of us deserves to be respected 
and we are responsible for giving respect to those around us. 
Respect, in this way of viewing the world, is not something to 
be earned but rather respect is something that should be freely 
given. People may have to earn friendship, love, admiration, 
loyalty, personal support, trust, and a number of other positive 
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attitudes but respect is the basis of how people should treat each 
other.

If we disagree with someone’s lifestyle, that does not give 
us a license to treat that person disrespectfully. We may use 
our disagreement as an excuse for our misbehavior but it is not 
a legitimate reason for it. In a civil society based on democratic 
principles we believe that we all owe each other basic respect. 
In America our constitution gives every person the right to life, 
liberty, and the pursuit of happiness. Each nation’s constitution in 
a democratic world gives its citizens similar rights and we believe 
those rights are based in the basic respect that all people should 
receive. The cornerstone of democratic citizenship is respect and 
if we want to help create productive citizens in our schools then 
it is critical to teach our students how to be respectful and active 
citizens.

PRACTICE BUILDING POSITIVE RELATIONSHIPS

Throughout all of our lives we live in relationships. We have 
relationships in our home, in our schools, in public, with extended 
families, in our communities and nations, and in the world. 
Some people believe that they do not have to worry about or 
have relationships with different kinds of people or those who live 
around the world. There are those who believe that we can isolate 
ourselves from the rest of the world and everything will be just fine. 

The reality is that we do and will continue to live with these 
relationships. We do not have a choice in that. We have two choices: 
1. We can have and develop weak and negative relationships, even 
hate relationships. 2. We can develop positive and supportive 
relationships, even love relationships. Every day we are either 
strengthening or weakening our relationships. We cannot maintain 
the status quo whether we like it or not. Our suggestion is that it 
makes sense for all of us to do the best we can to develop as many 
positive relationships as possible. If each of us does that then we 
will all gain better skill sets for developing and maintaining stronger 
and more effective world-wide relationships. 

CONFLICT

We live in a world with other people. For most of us we have 
to interact with other people in order to survive. The world is 
probably more interdependent than at any other time in the history 
of the world. Technology in terms of travel and communication 
simply has brought the world closer together. We can watch events 
unfold as they are occurring from thousands of miles away. Any 
time people interact with each other on a regular basis conflicts 
will occur (Johnson and Johnson, 2002). We believe that means 
forming positive relationships is more important than ever. The 
more that our students understand about forming and maintaining 
positive relationships the better chance we will have to live in a 
world of peace. The technology of harm is just too advanced for 
us to ignore the role that we as educators can play in the future 
relationships of our students across the world. 

When we attempt to ignore or avoid conflict we are missing 
reality. Our reality is that conflict is normal and inevitable. Instead 
of trying to ignore or avoid conflict we should learn how to handle 
conflict in positive and productive ways. Our students need to 
learn how to work out conflicts by negotiating and discussing issues 
with the attitude of problem solving (Johnson and Johnson, 2002).

WHERE DO I BEGIN?

Where should we begin to make this difference in the 
relationships in our world? How about looking in the mirror? Who 
better to begin with than our individual selves. There is an old 
adage that goes something like the following:

When I was young, I set out to change the world. When I grew a 
little older, I perceived that this was too ambitious, so I set out to change 
my country. This, too, I realized as I grew older was too ambitious, 
so I set out to change my community. When I realized that I could 
not even do this, I tried to change my family. Now, as an old man, I 
know that I should have started with myself; maybe then I would have 
succeeded in changing my family, and my family the community, and 
my community the nation, and, who knows, eventually maybe even 
the world. (Author Unknown)

Who can I really control in this world? The answer appears 
to be that the only person that I can ever really control is me 
(Fitzgerald, 2003). Further, we propose that when we try to control 
other people and when other people attempt to control us then 
our relationships grow weak. That can be seen in relationships all 
around the world. If I want to create a weak and/or dysfunctional 
relationship, I know how to do that – try to control the other people 
in that relationship. Even worse, if I believe it is my duty to control 
other people because I know better than they what is best for them, 
then I will allow myself to believe that it is my responsibility to do 
negative even hurtful things to those “poor people.” Every time we 
do that though, we make our relationships more and more negative 
and dysfunctional. 

INTERNAL CONTROL VS. EXTERNAL CONTROL

There are two aspects to this idea that I can only control me 
(Fitzgerald, 2003). The first is that I have control over some parts 
of my life. I do not have total control over my life. I cannot control 
the weather. I cannot control what other people do and how they 
treat me. I cannot control how others see me. 

What I do have control over much of the time are my thoughts 
and my actions. I do not have full control over either but I have a 
good deal of control over both. I can change what I am thinking 
and I can change what I am doing (Fitzgerald, 2003). The first tenet 
of good citizenship then is to take control over and responsibility 
for ourselves as much as possible. Think about what you want and 
choose thoughts and actions that are more likely to get you there. 
Instead of blaming other people for our lives, we should take more 
control of them. We can choose to do what we do because we 
believe it is the best way to behave and live or we can blame other 
people for the problems that we have. We can choose to make the 
best of life if we choose to do the work that it takes to accomplish 
that.

We are more likely to accomplish this goal if we begin to teach 
our students how to take control over and responsibility for their 
own lives. From the beginning of schooling we can teach our 
students how to make their own decisions and to assess how they 
are doing in making those decisions. In our classes we should set 
up activities in which the students are responsible for making 
important decisions and where they have to work together to 
resolve questions and conflicts.

The second part of this concept is that we should not give away 
our right to control our lives. It is easy to blame other people for 
issues that occur around and to us. Even though it may feel good 
for a little while to give away our issues, in the long run we are 
never better off when we do that. When we give away our power 
to control ourselves we become weaker people and little by little 
we lose our self respect. Then we begin thinking like victims. 
We believe we are victims of the world but in reality we become 
victims of our own choice to give away our responsibility to be the 
people we should be. So, the second tenet of creating strong and 
positive citizens is that we should never give away our right and 
responsibility to make our own choices in life. 

We can teach this to our students by helping them to understand 
that we are controlled internally and not externally. We can help our 
students to throw away phrases like: He made me angry. She hurt my 
feelings. You drive me crazy. There are literally thousands of phrases 
that we all use which indicate that someone else is responsible for 
the way we feel. The reality is that I am responsible for my feelings, 
not someone else (Fitzgerald, 2003). people do what they do but I 
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choose what I want to do with your actions. I can be angry; I can 
laugh at you; I can feel pity for you; I can completely ignore you. 
Your actions do not make me do or feel anything. I decide what I 
want to think and do about your actions toward me. 

Naturally, you can make it more likely that I might do 
something. For example, if you put a gun to my head and demand 
my money, I will probably give it to you. But we all know of people 
who have not given into the threats of guns. We have all heard of 
people who have decided to fight the person with the gun rather 
than to give up her/his hard earned money. Even if you put a gun 
to my head I choose to give you what you want or not. We propose 
that the world is a better place when we all choose to be responsible 
for our own actions.

CORE ELEMENTS OF POSITIVE CITIZENS

Once we believe that we should choose to do the right things 
in order to make our world a better place, what do we teach our 
students? We are proposing that there are six Basic Elements to 
World Citizenship. We believe that world citizens work hard to be: 
1. Win – Win Negotiators, 2. Fair Minded, 3. Honest, 4. Friendly, 
5. Peace Makers, 6. Believers in the Goodness of Humanity. 

Positive World Citizens believe that we can and should negotiate 
our differences. That begins with the notion that we live in a world 
of diverse populations and we should accept and support the 
welfare of all of our diversity. When we deal with conflicts with 
each other we believe that we can and should negotiate from a 
Win – Win perspective. That is, we negotiate from the perspective 
that we want good to happen to all of us. We attempt to negotiate 
solutions in which everyone is going to be better off than other 
alternatives. We understand that if we create a Win – Lose situation 
then we can and should expect to be treated in a similar fashion. 
Even if we win in this situation, we know that it is just a matter of 
time before revenge is driven to us (Johnson and Johnson, 2002). 

People who are Positive World Citizens are Fair Minded people. 
That means that we look to be fair to all people. We understand 
that if we step on the poor then we should not be surprised when 
they revolt against us. Fair Minded citizens take into account the 
consequences of our decisions on other people. Fair Minded people 
do not attempt to take advantage of those in weaker positions or 
circumstances. An example of Fair Mindedness can be found in 
the coffee we drink. For years we all drank coffee from companies 
that were mistreating their workers both financially and physically. 
Today we can buy coffee from companies who have chosen to be 
Fair Trade companies. That is they are companies that only buy 
their coffee beans from farms where the workers are given fair 
treatment and fair wages. That coffee costs more but it is the Fair 
Minded thing to do.

Positive people treat each other with Honesty. When we 
work with each other we act in trustworthy ways. When we say 
something we mean it and attempt to follow through honestly. 
Honest people do not tell one group of people one thing and 
another group something that is the opposite. Honesty means that 
we face difficult situations head on and with integrity. We form 
alliances that will help the greater good even if it means it will 
take more time and cost more money. This concept also means 
that we seek good things for everyone. We do not attempt to take 
advantage of those who are weaker or poorer or who are desperate. 
Instead we look to assist each other; to make each other stronger.

Those who are Positive World Citizens are Friendly. Friendly 
people treat each other with respect. We believe that we all deserve 
respect because of our common humanity. Because we are all 
people of this earth we believe that we are equals and that we all 
deserve the ability to maintain our dignity as human beings. We 
look to assist those who are less fortunate and we look for ways to 
join hands in making the world a better place. 

A world of Positive Citizens is a world full of Peace Makers. 
Peace Makers look for reasons and ways to create harmony. We 
seek ways to make the world safe. Peace Makers look to resolve 
problems through diplomacy and negotiating; through building 
positive coalitions that seek the betterment of the human race. 

World Citizens who are Peace Makers reach out their hands with 
an open hand, not with a fist. We are Peace Makers when we can 
work with others with whom we disagree by seeking common 
ground, by listening to one another, by attempting to understand 
each other, and by looking for reasons to make peace.

The final Basic Element of Positive World Citizens is the ability 
to See Goodness in those around us. Positive World Citizens seek 
out goodness; look for it; hope for it. People who See Goodness 
never humiliate each other; they do not call each other names like 
the devil. Instead we seek to find the humanity is each person. We 
understand that we are all sons and daughters, mothers and fathers, 
and friends and relatives. All of us belong to the family of the world.

SUMMARY

In this article we have introduced the notion that if we all take 
responsibility for our own actions then our world will be a better 
place to live. We also propose that it is important for us to decide 
to do the right things for the right reasons. That begins with the 
concept that every human being deserves to be treated with respect. 
We believe that it is dysfunctional to believe and to act on the belief 
that I deserve respect but you have to earn my respect. In this article 
we propose that we should all respect every living being. Respect is 
the basis of the rest of our interactions. If we are respectful then we 
will have more opportunities to resolve our issues in positive and 
productive ways.

Then we propose that there are six Basic Elements of Positive 
World Citizenship. We believe that we can all strive to be: 1. Win – 
Win Negotiators, 2. Fair Minded, 3. Honest, 4. Friendly, 5. Peace 
Makers, and 6. Seers of Goodness. Our article proposes that we as 
educators have an obligation to begin teaching these ideas to our 
students at an early age in order to make it more likely that when 
they become adults they will have the skills and knowledge base to 
take responsibility for making our world a safe, cooperative, and 
peaceful place to live. 

We all know how difficult it is to live in much of the world. In 
addition, we all know the dangers of living in a world where we 
fear that someone is just waiting for the opportunity to blow us 
up. Our belief is that we can create a better way to live and that we 
educators can have a great positive influence on that process. We 
can either accept that challenge with hope in our hearts and minds 
or we can shrink away from it and hope for the best. The choice 
belongs to each one of us. 
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The Teaching Standards do not say anything about the 
younger ones and I‘d mention the kindergarden children and 
the first and the second primary school grades.

The more tight our relationship with the UE becomes the 
more the Romanians travel and want more – for their welfare 
especially concerning their children’s education.

In kindergarden English is taught beginning with the middle 
group according to what the teacher decides to do. It is well 
known that the great Publishing Houses brought in Romania 
several textbooks which can be applied in kindergarden but 
these book are for more difficult for the children’s age.

We have noticed the need of having something new, modern, 
challenging, appropriate for children between the age 4-5. So we 
decided to make a curricula for English according to the daily 
curricula from the kindergarden. Being a project we have worked 
with two groups of twenty children each from two kindergardens 
from Beius. The kindergarden teachers were willing to help us 
and their help was very effective as they knew very well their 
children and they offered us their experience and expertise.

As the kindergarden curricula is divided in domains of 
activities our lessons of English ware based on the words that 
where used during the lesson of the group.

We and the group teachers worked together and planned the 
English lesson with the same theme. I can give an example. The 
children had several lessons about Autumn. During two works 
we also taught words appropriate to the theme they had so the 
children learnt about the Autumn fruits and vegetable. We 
also used cards with fruit and vegetable asking the children to 
color them with right color, images of the fruit and vegetables, 
images with the autumn weather.

We had the little students attention because we also tried 
to bring a basked of fruits in class and a puppet made of a 
sock. Children were thrilled and the end of the class they were 
allowed to cat the fruit.

Our teaching is not based on songs and poems although try 
to use conversation as much as possible.

Although kindergarden children learn 4-5 words each class 
they must be encouraged to use their knowledge of English. 
We have tried to help them conversate in the beginning asking   
questions to which they had to answer. Then the questions 
were grouped in a short conversation. It was very helpful that 
our little students like to imitate the adults because they try 
their ability asking the teachers short questions in English and 
the teachers entered the game and answered.

It was very important for the children that they saw the 
saw the could say something in English. Communication in 

English was easier this way. The little students learnt quickly 
that the English classes could be a wonderful game – and they 
felt important because they “played” with teacher.

For the feedback we used the new teaching methods like: 
“the lotus” and “the grope”. The children loved these activities 
because they repeated all the words concerning weather and 
added an image with each of them on the petals of the lotus.

The method of the grope was used to repeat the fruit and 
the vegetables because the students had to attach images on 
the grope.

Although the little students are attentive and interested the 
activities in kindergarden should be done with a lot of aids: 
puppets like Pingu, Little Bunny, Leo. Children remember 
easier the words if they speak to a puppet or show somebody 
else what they know, and what they can do.

Teaching English for primary school is very important 
because in our country English is a foreign language.

The last few Years have seen a revival of interest in the 
teaching of English to young learners. After much interest in 
the 1960s, the period of communicative language teaching 
saw a concentration on adults or secondary level work, with 
relatively little concern for primary level activity. Now this is 
changing.

In part this was because the emphasis on needs analysis was 
particularly unhelpful for learners who were by definition too 
young to have clearly identifiable needs. Yet it was strange in 
many ways to observe this neglect of young learners, for many 
of the approaches that came in the 1970s and 1980s benefited 
from our experience of working with young learners in general 
education. ‘Humanistic’ approaches to language teaching share 
con cerns with good primary school teaching practice, and the 
emphasis on language use and language context simply draws 
upon the commonplace expectations of good primary school 
teachers. What we mean by ‘childhood’ itself varies considerably 
from country to country. In many parts of the world ‘children’ 
take on ‘adult’ responsibilities at ages when in other countries 
they are still protected within their schools. These differences 
will lead to differences in the pur poses of language learning. 
Similarly, attitudes to authority, to teaching and to learning in 
general vary from culture to culture. Nonetheless, perhaps we 
can list some of the characteristics which young learners share:

1. Young learners are only just beginning their schooling, 
so that teachers have a major opportunity to mould 
their expectations of life in school.

2. As a group they are potentially more differentiated 
than secondary or adult learners, for they are closer to 

NEW METHODS OF TEACHING ENGLISH 
FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS AND KINDERGARDEN
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Tamara Motorga, Colegiul Tehnic Beiuș

ABSTRACT

 There is a considerable debate about whether young learners learn language better or more efficiently than older children or adults. In general the 
evidence is unclear. What is certainly clear, though, is that effective teachers can help learners to progress rapidly at any level of schooling.

 However, there are a number of reasons for teaching English at an early age that do not rely simply on the claim that that is the best time to learn 
languages well:

• the need to expose children from an early age to an understanding of foreign cultures so that they grow up tolerant and sympathetic to others.
• the need to link communication to the understanding of new concepts.
• the need for maximum learning time for important languages – the earlier you start the more time you get.
• the advantage of starting with early second language instruction so that later the language can be used as a medium of teaching. (These issues 

are surveyed by Singleton 1989 pp. 242-5.)      

Key words: kindergarden, teaching, age, curricula, learning, communication.



EDUCAŢIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ

96

their varied home cultures, and new to the conformity 
increasingly imposed across cultural groupings by the 
school.

3. They tend to be keen and enthusiastic learners, without 
the inhibitions which older children sometimes bring 
to their schooling. 

4. Their learning can be closely linked with their 
development of ideas and concepts, because it is so 
close to their initial experience of formal schooling. 

5. They need physical movement and activity as much as 
stimulation for their thinking, and the closer together 
these can be, the better.

Most primary level learners will share these characteristics - 
though the age range of primary schooling will vary considerably 
from country to country. For the purposes of our discussion, 
we shall assume that we are talking about children in the early 
stages of their schooling, up to the age of 13 or 14.

We said earlier that it is unclear whether children learn 
languages better at a young age. Many people believe that they 
do, however, and a number of different explanations have been 
offered.

It may simply be, of course, that young children have 
more opportunities than adults. They are learning all the 
time without having the worries and responsibilities of adults; 
their parents, friends and teachers all help them in learning. 
Furthermore, they have a strong personal need to learn if they 
are surrounded by people speaking the second language, and 
there are strong The main explanations for better learning that 
have been suggested are these:

1. That the brain is more adaptable before puberty than 
after, and that acquisition of languages is possible 
without self-consciousness at an early age.

2. That children have fewer negative attitudes to 
foreign languages and cultures than adults, and that 
consequently they are better motivated than adults. 

3. That children’s language learning is more closely 
integrated with real communication because it depends 
more on the immediate physical environment than 
does adult language.

4. That children devote vast quantities of time to language 
learning, com pared with adults, and they are better 
because they do more of it.

Nonetheless, there are problems with most of these 
explanations. If the child’s brain is really more adaptable, why 
do so many adults learn so well? Children do perhaps learn 
accent better than adults (though even this claim has been 
disputed), but it is unclear that they learn anything else more 
efficiently. Many adults are very successful and economical 
language learners. Further, some of these advantages do not 
apply when the child is not immersed in the foreign language 
culture, so their relevance to many foreign language situations 
is not obvious. Altogether we need to be a little cautious about 
over-strong claims. At the same time, there is no evidence 
to suggest that teaching foreign languages to young children 
actually produces bad results, unless the teachers are untrained 
or there is no satisfactory resourcing. The two most recent 
book-length surveys of the age factor in language acquisition 
conclude that while an early start does give advantages, 
and certainly need not do any harm, there is no theoretical 
agreement over exactly what the advantages are (Harley 1986, 
Singleton 1989). 

There may, however, be strong reasons which relate to 
teachers and materials - there is little justification for exposing 
learners to teachers who themselves lack confidence in their 
ability to teach and use the target language.

The skills necessary for teaching at this level are very different 
from those needed elsewhere in the education system. We need 
to empha sise the role of story (Garvie 1989), dance, roleplay 
and puppet activity, model-making and so on, and we shall 
need to centre much of our teaching on topical rather than 
formal organisation. Experienced primary teachers will already 
be familiar with these procedures, but EFL teachers who wish 
to move from other levels to work with young children will 

have to reorientate their teaching expectations - at least as 
great a change as for an experienced primary teacher learning a 
new language. The first section of this book gives a substantial 
overview of major ideas drawn from good primary practice.
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INTRODUCERE

De cele mai multe ori, ca educatori, suntem tentaţi să acceptăm 
de-a dreptul anumite deprinderi de bază cu care presupunem că 
elevii noștri sunt înzestraţi. Este foarte probabil ca aceștia să fie 
capabili să comunice între ei, să-și exprime dorinţele, să gândească 
critic și să ia decizii în mod inteligent. Însă, pentru ca, efectiv, 
comunicarea dintre profesor-elev, elev-elev să aibă loc, este nevoie 
de o ascultare activă și autentică. Cu toţii avem nevoie să fim auziţi, 
avem nevoie să ne spunem punctul de vedere și să fim respectaţi 
când facem acest lucru. 

Problema se ridică, de cele mai multe ori, atunci când ceilalţi 
presupun că știu ceea ce simţim, sau sunt prea ocupaţi să ne asculte 
cu adevărat, când își fac planuri de acţiune ca și cum nici nu am 
exista. Se nasc resentimente, frustrări care pot, cu ușurinţă, să se 
transforme în conflicte interpersonale. 

Cadrul didactic este, astfel, pus în situaţia de a găsi soluţii 
eficiente de schimbare pozitivă a comportamentului elevilor săi, de 
a găsi strategii optime pentru a-i învăţa pe aceștia să se elibereze de 
frustrări și resentimente, de a căuta soluţii viabile de aplanare sau 
atenuare a conflictelor. 

Un instrument verbal de evitare a limbajului acuzator și esca-
ladant, de atenuare a conflictelor interpersonale, aflat la îndemâna 
tuturor, îl pot constitui mesajele de tip „eu”.

MESAJELE DE TIP „EU”

În cadrul relaţiilor de comunicare, mesajele de tip „eu” 
reprezintă o aserţiune privind sentimentele, credinţele, valorile 
unei persoane, ale vorbitorului, în general exprimată la persoana I, 
în opoziţie cu mesajele de tip „tu”, care sunt construite la persoana 
a II-a, concentrându-se mai mult pe receptor. Cel care le definește 
pentru prima data astfel este psihologul american Thomas Gordon, 
în anii ‘60, cunoscut pentru metoda cu același nume, care urmărea, 
în principal, să îmbunătăţească relaţiile dintre copii și părinţi 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gordon_(psychologist). 
Ulterior, metoda a cunoscut un real succes în rândul specialiștilor 
în vederea îmbunătăţirii relaţiilor de comunicare dintre indivizi, 
în general.

Mesajele de tip „eu” sunt strâns legate de ascultarea activă, în 
sensul că ele oferă posibilitatea de a-l asculta pe celălalt „dincolo” 
de ceea ce spune, de a exersa deprinderea de a asculta și a înţelege 
ceea ce vrea celălalt să comunice, ceea ce se subînţelege dincolo de 
cuvinte. Adeseori, comunicarea dintre elev-elev, chiar profesor-elev, 
este foarte personală, uneori, interlocutorii nu pot sau nu doresc 
să spună ceea ce au cu adevărat în minte. Cheia este să-l ascultăm 
cu adevărat pe celălalt. O modalitate de a fi activ implicaţi în acest 
proces este utilizarea mesajelor de tip „eu” (Cain &Caine, 2005).

Limbajul are capacitatea uluitoare de a fi dublat de multiple 
sensuri și subînţelesuri, de aceea este atât de ușor să cădem în 
capcanele sale. Este foarte ușor să găsim repede un ţap ispășitor și 

să dăm vina pe alţii spunând: „Tu ești de vină!”, „Din cauza ta am 
făcut acest lucru”. Acestea sunt mesaje acuzatoare, de tip „tu”, care 
pot încuraja receptorul să nege acuzaţia care i s-a adus sau chiar 
să riposteze cu fermitate. La acuza „Ţi-ai încălcat promisiunea!”, 
un posibil răspuns este „Nu, nu mi-am încălcat-o!” sau „La fel pot 
spune și eu despre tine!”, ceea ce creează bazele pentru continuarea 
argumentării sau iniţierea unui nou conflict (Burgess, 2003).

În același timp, se întâmplă, adeseori, să vrem să cerem ceva de 
la interlocutor sau să-l facem să se simtă într-un anumit fel, însă 
niciodată nu lăsăm să se vadă acest lucru. Rezultatul, bineînţeles, 
este că, de cele mai multe ori, nu știm cum să procedăm cu un 
coleg sau cu o persoană care dorește să fie ajutată în acest sens. 
Utilizarea mesajelor de tip „eu” poate fi o adevărată barcă de 
salvare, un instrument pe care profesorii îl pot folosi cu încredere 
la clasă, o metodă prin care elevii pot fi obișnuiţi să-și soluţioneze 
divergenţele. 

Esenţialul constă în faptul că cel care vorbește trebuie să fie 
ascultat, iar mesajele de tip „eu” se centrează pe emiţător, nu pe 
receptor. Acestea exprimă sentimentele vorbitorului, ceea ce dorește 
sau nu acesta, nu aruncă vina pe celălalt. Se utilizează atunci când 
interlocutorii vor cu adevărat să spună ce au pe suflet, ce sentimente 
îi încearcă și ceea ce simt (Caine&Caine, 2005). Acestea permit o 
comunicare clară și sinceră, oferind numeroase căi de soluţionare a 
disensiunii.

În mod tradiţional, un mesaj de tip „eu” conţine patru elemente 
de bază (Caine&Caine, 2005):

• SUNT/MĂ SIMT … (emiţătorul își exprimă sentimentele 
legate de problema care îl deranjează)

• CÂND TU … (emiţătorul specifică comportamentul care a 
declanșat problema)

• DEOARECE … (emiţătorul arată efectul produs asupra sa de 
comportamentul receptorului)

• DORESC … (emiţătorul spune care sunt nevoile sau dorinţele 
sale pentru ca situaţia să se îmbunătăţească pentru acesta)

Exemple
• Sunt îngrijorată când nu participi la întâlnirea grupului nostru, 

deoarece e mare nevoie de contribuţia ta și doresc ca toţi 
membrii grupului să-și aducă, în mod echitabil, contribuţia.

• Sunt supărat când mă necăjești tot timpul, deoarece mă 
străduiesc, din răsputeri, să nu te necăjesc și doresc să fii mai 
atent în ceea ce mă privește.

• Mă simt atât de timidă când fac cunoștinţă cu o persoană 
necunoscută, deoarece nu sunt sigură că spun ceea ce trebuie și 
doresc să fiu mai sociabilă atunci când întâlnesc persoane noi. 

Psihologul american Thomas Gordon remarcă necesitatea de 
a formula mesajul cât mai clar și sincer. Exprimarea propriilor 
sentimente conferă receptorului posibilitatea de a-și da seama că 
transmiţătorul are nevoie de ajutorul acestuia (Gordon&Edwards, 
1997). Prin neexprimarea propriilor sentimente, receptorul poate 
crede că nu este nevoie și nici nu are vreun motiv justificat să-și 
schimbe comportamentul. 

MESAJELE DE TIP „EU” – MIJLOC DE ATENUARE A CONFLICTELOR INTERPERSONALE

Simona Laurian, Universitatea din Oradea

ABSTRACT

Interpersonal conflicts can easily arise within almost any group or team. In order to avoid accusatory or escalatory language and to defuse any 
interpersonal conflict we need to teach our students the benefits of using the I – messages. They focus on the speaker, not on the listener, they take 
ownership on the speaker’s feelings and say what the speaker wants. It allows clear communication of feelings and needs and offers a way into solutions. 
This paper presents the process of constructing such messages and their positive impact on group’s functioning.
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Trebuie însă evitată capcana întinsă de verbele „sunt”, „simt/
cred”. Adeseori, utilizarea acestora duce la reformulări de genul 
„Sunt de părere că …”, „Cred că …”. Pentru a evita mesaje de 
genul „Cred că m-ai dezamăgit …” sau „Sunt de părere că nu 
ţi-ai făcut datoria …” (Gordon&Edwards, 1997), autorii suge-
rează utilizarea formulării: „Mă deranjează/sunt deranjat atunci 
când mâzgălești cu creta pe tablă înainte de a se suna de intrare, 
deoarece trebuie să o șterg mereu, iar aceasta nu se usucă până la 
începerea noii ore, ceea ce mă irită la culme”.

Pentru ca mesajele de tip „eu” să fie eficiente, sentimentele 
exprimate trebuie să fie autentice, în timp ce starea de iritare, 
supărare, nervozitate, frustrare etc. să fie rezonabil de credibilă. 
Orice cădere în extremă, atât de subestimare, cât și de supraestimare 
a stărilor și sentimentelor trăite, poate duce la năruirea credibilităţii 
mesajului transmis. 

Întreg sistemul de comunicare verbal și non-verbal concură la 
exprimarea autentică a problemei: tonul vocii, expresia feţei, gestica, 
mimica, cuvintele care exprimă sentimentele. Mesajul de tip „eu” 
trebuie să fie caracterizat de o mare capacitate de congruenţă prin 
faptul că trăirile interioare și cele exprimate trebuie să coincidă. 
Capacitatea de congruenţă conferă credibilitate și putere de impact 
mesajului, fiind, probabil, singurul factor important în reușita unui 
astfel de mesaj (Gordon&Edwards, 1997).

Alături de cele patru elemente constitutive ale unui mesaj de 
tip „eu”, Caine&Caine (2005) sugerează utilizarea unei a cincea 
componente pentru a-l ajuta pe transmiţător să devină responsabil 
de propriile trăiri. Acest element fie îl face răspunzător pentru 
ceea ce se întâmplă (dacă este cazul), fie indică acţiunea pe care 
acesta o va întreprinde pentru a remedia problema. Pentru că, în 
cele din urmă, este o problemă a emiţătorului. Deci, fie că mesajul 
se încheie cu o promisiune – acţiune de îndreptare a situaţiei, fie 
conţine un indiciu foarte clar de asumare a responsabilităţii.

Cel de al cincilea element este:
• AȘA CĂ POT/SUNT DISPUS SĂ FAC URMĂTOARELE 

… (emiţătorul contribuie la remedierea situaţiei). Exemple:
• Sunt îngrijorată când nu participi la întâlnirea grupului nostru, 

deoarece e mare nevoie de contribuţia ta și doresc ca toţi 
membrii grupului să-și aducă, în mod echitabil, contribuţia, 
așa că pot să te sun de câteva ori ca să-ţi reamintesc să vii. 

• Sunt supărat când mă necăjești tot timpul, deoarece mă 
străduiesc din răsputeri să nu te necăjesc și doresc să fii mai 
atent în ceea ce mă privește, așa că, dacă fac același lucru cu 
tine, te rog să-mi spui și voi înceta imediat.

MODALITĂŢI DE APLICARE A MESAJELOR DE TIP „EU” LA CLASĂ

Mesajele de tip „eu” constituie instrumente verbale deosebit de 
utile cadrului didactic, și nu numai acestuia. Pentru a asigura o 
comunicare eficientă, pozitivă, pentru a întări relaţiile din cadrul 
unei clase de elevi sau al unui grup, pentru a promova cooperarea și 
ascultarea activă, mesajele de tip „eu” se dovedesc a fi de o valoare 
inestimabilă în rezolvarea micilor supărări și resentimente care pot 
degenera cu ușurinţă în certuri pline de ostilitate și amărăciune. 
Presiunea interioară care se acumulează în mod periculos poate fi 
zilnic eliberată dacă profesorii își învaţă elevii să comunice deschis, 
direct și autentic. 

Cadrul didactic poate alege unul dintre următoarele exerciţii 
prin care să exerseze aceste tipuri de mesaje (Caine& Caine, 2005):
1. În grupuri cooperante, cereţi elevilor să exerseze cele cinci 

elemente de bază care stau la baza mesajelor de tip „eu”.
2. Grupaţi elevii în grupuri cooperante. Cereţi-le să se gândească 

la una sau mai multe situaţii familiare pentru toţi membrii 
grupului, să formuleze un mesaj de tip „eu” adecvat, apoi să-l 
interpreteze într-un joc de rol.

3. Discutaţi în clasă, interpretaţi cu elevii printr-un joc de rol, sau 
rezumaţi efectele negative ale mesajelor de tip „tu” și prin ce se 
diferenţiază acestea de mesajele de tip „eu”. Exemplu de mesaj de 
tip „eu”: „Sunt supărată când nu ești atentă la mine, deoarece 
am impresia că nu-mi respecţi opinia, iar eu doresc să-mi exprim 

părerea, așa că pe viitor îţi voi pune mai multe întrebări pentru a 
verifica dacă mă asculţi cu adevărat”. Exemplu de mesaj de tip „tu”: 
„Ai impresia că ești cea mai deșteaptă dintre noi. Cine te crezi?”.

4. Cereţi elevilor să exerseze mesajele de tip „eu” la oră sau în 
activităţile extracurriculare. Apoi, grupaţi-i în perechi sau în 
grupuri cooperante pentru discuţii și reflecţii. Adaptaţi activitatea 
astfel încât să se potrivească nevoilor și situaţiilor specifice clasei 
voastre.

CONCLUZII

Mesajele de tip „eu” prezintă următoarele avantaje:
• Se concentrează pe emiţător, îl fac responsabil de propriile 

trăiri și sentimente.
• Sunt opuse mesajelor de tip „tu”, care acuză receptorul, 

adeseori determinându-l să nege orice implicare sau chiar să 
riposteze acuzaţiilor.

• Sugerează existenţa unei probleme, fără a găsi un ţap ispășitor. 
Acest lucru face ca interlocutorul să găsească cu mai multă 
ușurinţă o posibilă soluţie, fără a fi nevoit să recunoască 
neapărat că nu a procedat corect.

• Atunci când sunt utilizate corespunzător, devin instrumente 
verbale foarte eficiente de aplanare a unui conflict, de găsire 
a unor soluţii viabile la anumite probleme, de eficientizare a 
modului de relaţionare în cadrul unui grup sau clase de elevi.

• Au patru, uneori, cinci elemente constitutive de bază, ușor de 
învăţat și utilizat la clasă: Sunt/Mă simt… când tu… deoarece… 
doresc… așa că pot să…

• Printre dezavantaje putem enumera:
• Multe persoane nu sunt cu adevărat conștiente de propriile 

sentimente, astfel încât nu reușesc să și le recunoască nici măcar 
când acestea devin evidente. Această lipsă de spontaneitate în 
exprimarea simţămintelor ajunge să devină o problemă reală, 
deoarece sentimentele adaugă fiecărui mesaj o dimensiune 
extrem de importantă (vezi www.fpdl.ro/ WHAT_IS_
CONFLICT_RO.doc).

• Pot fi manipulatoare, sugerând ideea că este responsabilitatea 
receptorului de a se asigura ca emiţătorul să fie întotdeauna 
mulţumit. În articolul intitulat „What’s Wrong with the 
I-messages”, Jane Bluestein (apud Heidi Burges, 2003) afirmă 
că problema apare atunci când acestea sunt frecvent utilizate ca 
modalitate de a controla sau a schimba pe cineva. De exemplu, 
dacă emiţătorul spune: „Sunt supărat atunci când întârzii”., nu 
face altceva decât să dea vina pe celălalt, încercând să-i modifice 
comportamentul. Articolul se concentrează mai mult pe relaţia 
părinte-copil, unde copilul nu este pe picior de egalitate cu 
părintele său, de aceea, percepţia acestuia în legătură cu aceste 
mesaje poate fi diferită.

• În concluzie putem spune că, în ciuda celor câteva dezavantaje 
care pot apărea, mesajele de tip „eu” sunt benefice relaţiilor de 
grup, consolidează și promovează interacţiunea dintre membrii 
grupului, permit o comunicare clară a sentimentelor și nevoilor 
acestora, oferind o modalitate de rezolvare a resentimentelor, 
frustrărilor, de soluţionare a eventualelor conflicte, având un 
impact pozitiv asupra funcţionării grupului.
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De-a lungul timpului, poporul român și-a creat obiceiuri 
care însoţesc viaţa omului din clipa nașterii până la mormânt.

Folclorul românesc păstrează multe dintre aceste obiceiuri 
legate de cele mai importante momente ale vieţii sau obi-
ceiuri legate de sărbătorile de peste an sau de muncile agri-
cole. Expunerea sau prezentarea acestor obiceiuri la elevi, 
începând cu clasele mici, nu face decât să le dezvolte respectul 
și admiraţia pentru înaintașii noștri, care, deși nu au avut 
atâtea posibilităţi, au reușit să formeze și să păstreze o cultură 
impresionantă.

Se poate spune despre folclor că este oglinda trecutului unui 
popor, iar acel popor care reușește să-1 păstreze are o comoară, 
un tezaur extraordinar cu care se poate mândri.

„Înainte de a avea o literatură scrisă, poporul român a avut 
o literatură orală, care întregește imaginea dezvoltării literaturii 
noastre cu câteva veacuri, care, depășind limitele patrimoniului 
artistic naţional, a intrat în patrimoniul general al culturii 
europene” (Călinescu, 1980, p. 20). Așadar, este normal ca în 
obiectele de învăţământ pe care elevii le studiază la școală să fie 
strecurate câteva elemente de folclor.

Lucrarea de faţă încearcă să prezinte o mică parte din acest 
folclor care este însă asimilat de copii cu o mare plăcere.

Orice formă de folclor păstrează și transmite esenţa tradiţiei, 
dar, în același timp, se îmbogăţește cu forme ale creaţiei noi, 
izvorâte din marile transformări sociale, care le dau sensuri noi.

PREZENTAREA ZONEI FOLCLORICE A BEIUȘULUI

În nordul Depresiunii Beiușului, sub frunţile sudice ale 
munţilor Pădurea Craiului, se află satul Sohodol, semănând cu 
fundul unei albii ai cărei pereţi, dealurile, împrejmuiesc așezarea, 
adăpostind-o parcă grijuliu de vicisitudinile vremurilor.

După spusele unor localnici mai vârstnici, „Sohodol” 
înseamnă „despădurit, scos din pădure”, ceea ce denotă că tot 
terenul pe care se află astăzi cele aproximativ 100 de familii 
ar fi fost cândva în întregime acoperit de păduri. Această 
despădurire s-a efectuat în timp, zona fiind redată, încetul cu 
încetul, locuirii și cultivării cerealelor. Se pare că în vremuri 
de restriște s-ar fi adăpostit în acest loc ascuns câteva fiinţe 
omenești, iar apoi acestea, având urmași, au populat localitatea 
și i-au dat un nume după modul în care ea s-a extins.

Sohodolul se învecinează la N-V cu Lazuri de Roșia, la sud 
cu Căbești, iar la S-E cu Meziad, a cărui peșteră este vestită.

Pe drumul care duce dinspre Beiuș spre întinsa așezare a 
Roșiei, Sohodolul se află, ca o ramificaţie a acestei șosele, între 
Căbești și Roșia, la 6 km de Căbești. După ce parcurgi ţinutul 

plin de holde al căbeștenilor, deodată valea se îngustează și 
călătorul neavizat are impresia că acest drum nu mai duce 
altundeva decât în pădurile întinse care se zăresc împrejurul 
lui. La un moment dat dealurile se îngustează subit și colinele 
lor, de o parte și de alta, sunt din piatră. Este locul numit 
Strâmtura. Aici parcă totul se sfârșește, dar, abia trecând acest 
obstăcel, apar, sfioase și răzleţe, casele din Sohodol. Acestea 
nu prea sunt arătoase, pentru că majoritatea localnicilor sunt 
ţărani, deci mijloacele lor sunt

modeste. Totuși ei duc o viaţă cumpătată și trăiesc după 
precepte bine stabilite și având o conduită morală sănătoasă.

Chiar dacă e destul de izolat, satul este iubit de localnicii 
săi și, deși în 1980 el a fost grav afectat de niște inundaţii care 
au măturat mare parte din agoniseala celor care locuiau în 
apropierea văii omonime (cu satul), oamenii au rezistat, și-au 
refăcut, după puteri, casele și au dăinuit aici, spunând că „încă 
se mai poate trăi pe valea Sohodolului”.

Puţini sunt cei care s-au înstrăinat definitiv de sat, aceștia 
făcând-o prin căsătorie sau, mai recent, pentru a-și căuta un 
serviciu.

Fiind destul de izolat, este de înţeles, cred, de ce satul are 
obiceiuri vechi destul de bine păstrate. Oamenii se ajută în 
caz de nenorocire sau de lipsuri, urmând o învăţătură biblică 
potrivit căreia, din prisosul tău de azi acoperă lipsa fratelui tău, 
iar lipsa ta va fi acoperită mâine de prisosul lui (Cf. II. Cor. 
8.14).

Se dă o atenţie deosebită celor aflaţi în nevoie și care, prin 
aceasta, sunt la adăpost de foamete, lipsuri și știu că nu sunt 
singuri în nenorociri.

Acest procedeu al întrajutorării în diferite cazuri este prezent 
și în satele din împrejurimi și este un mod demn de solidaritate 
umană în situaţii deosebite sau neașteptate.

Baza de existenţă materială a sohodolanilor a fost și este 
creșterea animalelor, cultivarea pământului și tăiatul lemnelor. 
Femeile lucrează mai mult pe acasă, devenind bune gospodine 
și crescându-și îngrijit copiii. Satul fiind mic, în afară de 
magazinul sătesc, căminul cultural, biserica, școala cu patru 
clase și grădiniţa, nu există alte instituţii.

Este de menţionat că, de-a lungul timpului, satul a dat 
preoţi și dascăli, dintre care unii au rămas pe locurile natale 
pentru a-și îndruma și a-și educa semenii.

Din generaţia tânără, mulţi lucrează în Beiuș sau în alte 
orașe din judeţ. Pentru cei rămași acasă, timpul se scurge 
lent, ei urmând niște activităţi ancestrale, legate îndeosebi de 
anotimpuri.

Astfel, primăvara se seamănă, vara se seceră și se strânge 
fânul, toamna se culeg recoltele pământului, iar iarna se ţese; 
este vremea dacilor, norilor și petrecerilor.

Viaţa spirituală a satului românesc oferă un orizont larg 
pentru descoperirea unor practici, obiceiuri, gesturi, expresii, 
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reţete tămăduitoare, care aveau un rol important în mentalitatea 
populară.

Când a luat naștere magia? Desigur, perioada copilăriei 
omenești, când omul nu-și putea explica știinţific anumite 
fenomene din natura înconjurătoare, din viaţa lui. Ele au fost 
născocite de omul primitiv pentru a întâmpina unele boli, 
pentru a se îngriji de frumuseţea lui, pentru a-și apăra bunurile 
din gospodărie (descântându-le asupra stării fizice), pentru 
a-și mângâia liniștea sufletului sau pentru alinarea suferinţelor 
iubirii (descântece morale).

Superstiţiile apar „ca o credinţă primitivă, rămășiţe ale magiei 
și animismului revelatoare neconforme cu nivelul cunoașterii 
știinţifice pe admiterea spiritelor bune și rele, a miracolelor, 
farmecelor, semnelor prevestitoare, numerelor fatidice” (Bradu, 
1970, p. 55).

Tradiţia, având la bază superstiţia, a avut și continuă să 
aibă un rol important, impresionant chiar, în exercitarea 
empirismului medical.

Medicina empirică este, se știe, mama medicinei știinţifice, 
alopate, apariţia și dezvoltarea empirismului medical se 
datorează dorinţei omului de a alina durerile semenilor sau ale 
animalelor, de a vindeca unele boli care secerau multe vieţi. 
Este cunoscut, de asemenea, faptul că, de foarte multe ori, 
aceste leacuri băbești nu erau de ajuns.

Superstiţiile dominau în trecut întreaga existenţă a satului 
Sohodol. Astfel, erau foarte multe interdicţii, unele dintre 
ele fiind astăzi doar o amintire pentru oamenii mai în vârstă. 
Totuși unele dintre aceste superstiţii s-au păstrat și se respectă 
și în prezent.

Acestea sunt în legătură cu perioada propice de cultivare 
a unor culturi, în legătură cu unele îndeletniciri casnice, cu 
perioade de graviditate etc.

Petreceri sau nunţi nu s-au pomenit niciodată în posturile 
mari. Nu se lucrează în praznice, iar cei care au încălcat această 
interdicţie au fost pedepsiţi, se crede, de Pronia cerească.

Desigur că aceste superstiţii s-au păstrat și datorită faptului 
că satul este destul de izolat și mentalitatea arhaică persistă 
uimitor de pregnant în unele familii. Asta nu înseamnă însă 
că nu au pătruns în sat și unele concepţii mai moderne despre 
viaţă și existenţă, generaţiile mai tinere fiind cele care, prin 
pregătirea din școală, au reușit să filtreze cunoștinţe care nu 
mai corespund logicii.

Toate aceste obiceiuri și practici însă le sunt expuse copiilor 
încă de mici, pentru ca apoi, după ce vor trece prin perioada 
de școlarizare, să poată și să știe să aprecieze aceste practici așa 
cum se cuvine.

VALORIFICAREA FOLCLORULUI LOCAL PRIN LECŢII

„Folclorul nostru... nu numai că e sublim, dar te face să 
înţelegi totul. E mai savant decât toată muzica așa-zisă savantă 
și asta într-un fel cu totul inconștient, e mai melodic decât 
orice melodie, dar asta fără să vrea, e dulce, ironic, vesel, grav.” 
(Enescu și Silvestru, 1982, p. 40)

Din dorinţa de a conserva și a perpetua creaţiile folclorice, 
de care, așa cum spunea I. Creangă, „se leagă tot trecutul unui 
popor, cu datinile străbune, jocurile, cimiliturile, proverbele, 
legendele și cântecele populare, cele pline de dulceaţă”, s-a 
folosit în lecţii, de câte ori s-a ivit prilejul, materialul folcloric 
cules din Sohodol, care cuprinde cântece lirice, strigături, 
povești, descântece, obiceiuri de sărbători, datini, credinţe.

Manualele de limba română (la clasele a II-a și a IV-a) ne 
oferă câteva culegeri de folclor. E vorba de colinde, datini și 
proverbe și ghicitori. Colindul Moș Crăciun este cunoscut de 
elevii din Sohodol, deoarece îl cântă în Ajunul Crăciunului. 
Li s-a explicat elevilor ce semnificaţie are cuvântul Crăciun. El 
denumește nu numai sărbătoarea, ci și un personaj mitologic, 
„Bătrânul Crăciun”. S-a prezentat elevilor un colind cules 
din satul nostru, care are ca temă „Sora Soarelui”, pe care o 
descoperim ca pe o floare care judecă, în Poarta Raiului, pe 
celelalte flori: 

„Câte flori sunt pe pământ
Toate merg la jurământ 
Numai floarea-soarelui 
Șade-n Poarta Raiului”.

Tot în acest colind apare și arborele cosmic ce se află „Col’ pe 
dealul de după deal”. Este vorba de „Un măr mândru și rotat / Și 
la vârf împreunat”. Colindul se încheie cu urarea directă „Și la 
anul să trăiţi / Să vă găsim înfloriţi!”.

După ce au citit Plugușorul și Sorcova din manual, elevii 
au prezentat datini de Anul Nou și de Crăciun de la noi. În 
Ajunul Crăciunului, copiii împreună cu săteni mai vârstnici 
vin la colindat pentru a prevesti Nașterea lui Hristos. În 
ziua de Crăciun, copii costumaţi frumos și cu coifuri pe cap, 
întruchipând pe cei trei crai și pe Irod, vin cu Steaua și sunt 
însoţiţi de două turci care sunt costumate în blană de miel și 
pe cap purtând măști, iar de jur-împrejurul mijlocului și pe 
picioare poartă clopote (tălăngi). Se spune că, dacă intră în casa 
omului în ziua de Crăciun și se scutură pentru a face gălăgie, 
sunetul tălăngilor alungă duhurile rele din casa omului pentru 
viitorul an.

În ajunul Anului Nou, copiii mai mici vin cu „plugușorul”; 
ei au un plugușor confecţionat din lemn, frumos împodobit, 
și clopoţei pentru a-și anunţa sosirea. S-a prezentat elevilor o 
variantă a Plugușorului rostit la noi și a Sorcovei.

În dimineaţa zilei de Anul Nou băieţii merg pe la casele 
oamenilor recitând Sorcova. La acest obicei nu participă decât 
băieţi, fiindcă se spune că, dacă intră în casa omului o fată, 
prima, în ziua de Anul Nou, aduce nenoroc.

În orele de cunoaștere a mediului înconjurător (știinţe) s-a 
vorbit elevilor despre câteva obiceiuri calendaristice, explicându-
li-se că ţăranii din Sohodol mai păstrează și astăzi vechi credinţe 
și practici calendaristice, pentru că ele se suprapun peste anu-
mite observaţii desprinse din repetarea acelorași întâmplări și 
fenomene de-a lungul vremii.

În lecţia „Satul și comuna” (geografie) elevii au vorbit și 
despre ocupaţia de bază a locuitorilor – cultivarea pământului 
și creșterea animalelor.

Prezenţa sau lipsa precipitaţiilor (pentru ca recoltele să fie bogate 
sau nu) au determinat rituri legate de fenomenele atmosferice. 
Acestea au fost arătate chiar de elevi, deoarece unii dintre ei au 
participat direct la ele. Când se apropie o ploaie mare, mai ales cu 
grindină, sunt trase clopotele la biserică, iar unii oameni înfig toporul 
în pământ și ploaia se „depărtează”. Chiar și copiii au o contribuţie 
la aceste ritualuri; dacă plouă cu grindină, fetiţele mici, pentru că se 
spune că sunt „curate”, iau o bucăţică de grindină, o pun la inimă 
sub haine și spun: „Doamne Mării, Maică Sfântă, oprește ploaie 
și tiatra” (piatra). Rosteau această formulă până când grindina se 
topea. În anii secetoși, oamenii și preotul făceau rugăciuni pentru 
a aduce ploaia.

Li s-a mai povestit elevilor un alt obicei calendaristic, prac-
ticat în ajunul zilei de Bobotează (când merge preotul cu 
Iordanul, obicei legat de rodirea pomilor, când copiii înconjoară 
arborii cu un „ţângalău”, o talangă).

În lecţiile despre igienă, elevii au învăţat despre microbi și 
dușmanii lor, au aflat că sănătatea este bunul cel mai de preţ 
al omului. E bine de amintit că la noi mai există bătrâne care, 
pentru anumite maladii, folosesc descântecele.

Descântecul este parte integrantă a medicinei populare și 
are o vechime care se confundă cu începutul istoriei omenești. 
În descântecul „de deochi” sunt chemate apa, focul, vântul 
(aerul), elementele primordiale ale cosmosului.

După ce elevii au studiat creaţiile folclorice din manual și 
pe cele culese din satul nostru, au înţeles că folclorul local este 
bogat și variat, că nu poţi cunoaște adevărata istorie a unui 
popor fără a cunoaște creaţia rurală.

Ţăranul din Sohodol, aflat în permanentă relaţie cu natura 
înconjurătoare, și-a altoit existenţa de fiecare zi pe arborele 
milenar al vechilor credinţe și practici calendaristice.

La români, ca și la alte popoare, colindele, urăturile și 
jocurile specifice sărbătorilor de iarnă au menirea de a-1 elibera 
pe om de grijile cotidiene, creând acea atmosferă de optimism 
și bucurie, de încredere în braţele proprii. Aspecte dure sau 
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tragice ale vieţii devin și ele subiect de glumă, pragul noului an 
fiind trecut într-o atmosferă reconfortantă.

Elevii au devenit, și ei, mici culegători de folclor atunci când 
le-am cerut să înveţe, de la părinţi, bunici sau bătrâni, colinde, 
povești, strigături, Plugușorul, Sorcova, deoarece copilăria este 
vârsta cea mai potrivită pentru a conștientiza aceste lucruri.

Copilăria, „vârsta fericită fără minte”, cum atât de sugestiv 
o definea Creangă în ale sale Amintiri din copilărie, este 
perioada cea mai frumoasă din viaţa unui om, de care fiecare își 
aduce aminte cu nostalgie. Chiar dacă ea n-a fost atât de fericită, 
lipsa de griji este generală tuturor copiilor. De multe ori, ni s-a 
întâmplat, culegând informaţii pentru această lucrare, ca unii 
dintre informatorii vârstnici să lunece discuţia spre povestirea 
vreunei pozne din copilărie sau tinereţe, iar povestind-o, parcă 
se vedea copilul de altădată, râzând sau bucurându-se de o 
șotie, pentru ca, la sfârșit, să adauge: „Ce bine era p-atunci!”.

În Sohodol nu se cunosc prea multe obiceiuri și practici 
legate de diferitele etape ale vârstei copiilor, probabil și din 
cauză că sătenii puneau un accent mai mare pe muncă, la care 
și copiii erau, și sunt și în prezent, antrenaţi încă de mici. Nu 
se cunoaște nici „tăierea moţului”, „ruperea turtei”, „prinderea 
de surate”, „înfârtăţiunea”, ca în alte regiuni ale ţării.

De cele mai multe ori, părinţii uitau chiar că unul dintre 
copiii lor împlinește o anumită vârstă. Azi însă, chiar dacă nu 
în toate familiile, se obișnuiește, totuși, să se serbeze aniversarea 
sau onomastica cuiva, prilej cu care sunt invitaţi prieteni, rude, 
nași, vecini, care îi aduc daruri celui sărbătorit, iar acesta 
pregătește o mică petrecere.

S-au păstrat însă până în zilele noastre unele practici și 
credinţe: copiii care n-au băut apă până la Bobotează, când 
„umblă popa cu crucea”, li se dă apă din „ţângalău”, ca să știe 
să cânte frumos; copiilor care nu știu încă să vorbească nu este 
voie să li se dea să mănânce carne de pește. De asemenea, nu 
trebuie să-i spui unui copil care învaţă să vorbească, să tacă sau 
să-1 îngâni.

Pentru ca pomii să aibă cât mai mult rod, se crede că băieţii 
trebuie să-i înconjoare cu un „ţângalău” (o talangă), tot în zorii 
zilei în care umblă preotul cu Iordanul. În timp ce se învârt 
roată după fiecare om din ogradă, ei trebuie să zică: 

„Turaleiţa, leiţa, 
Roadă-n pomi,

Roadă sub pomi”.

Copiii merg și pe la pomii altor vecini, pe care n-are cine să-i 
înconjoare și, ca răsplată, primesc mere și nuci.

În timpul sărbătorilor de iarnă, tot copiii erau cei care duceau 
pentru prima dată mesajul praznicului respectiv. În noaptea de 
Crăciun, câţiva băieţi umblau „cu corinda” și aveau o bâtă pe 
care-și puneau colacii primiţi de la cei pe care îi colindau. Acest 
obicei a dispărut în prezent. Azi, copiii umblă doar în ziua de 
Crăciun „cu Steaua”. Ei sunt în număr de patru și însoţiţi de 
două „turci” (bărbaţi îmbrăcaţi în piei de oaie, având legate la 
brâu și la picioare câte un „pergău” – talangă mare, iar pe cap, 
o mască. Una dintre turci poartă peste piei rochie și batic, fiind 
deghizată, astfel, în femeie, iar cealaltă, în bărbat, și merg din 
casă în casă.

În ajunul Anului Nou, copiii până la 14 ani umblă câte doi, 
cu plugușorul. Acest obicei a apărut în urmă cu vreo 30 de 
ani, după cum își amintesc informatorii interogaţi. Doi băieţi, 
dintr-o familie sau din familii diferite, având un plugușor 
confecţionat din lemn și împodobit frumos cu panglici și hârtie 
colorată, urează un an nou și bogat la fiecare casă și primesc, 
în schimb, bani, colaci, prăjituri etc. Este o adevărată întrecere 
cu această ocazie, pentru că se organizează mai multe astfel de 
„plugușoare” și cei care vin primii sunt primiţi în fiecare casă, 
pe când cei care vin pe urmă riscă să fie refuzaţi și, deci, să nu 
primească nimic.

În obiceiurile legate de sărbători, băieţii sunt privilegiaţi 
pentru că fetele nu au voie să treacă pragul unei case din sat în 
prima zi a praznicelor mari (Crăciun, Anul Nou, Paște) pentru 
că se crede că sunt aducătoare de ghinion, de nenorociri, iar 
gospodăriei în care intră nu i-ar merge bine în anul următor.

Când primul dinte al copilului cade, unul dintre părinţi îl 
aruncă peste casă, iar copilul este pus să repete, după părinte, 
invocaţia:

„Cioară, cioară
Dă-mi un dinte dă oţăl
Că io-ţi dau unu dă os” 

pentru a-i crește, în locul celui căzut, un dinte mai puternic și 
mai viguros.

Legată de vârsta copilăriei este și credinţa că elementele 
cosmice și meteorologice pot fi invocate: luna, ploaia, tunetul.

Luna este invocată vara, când apa de la scaldă intră în urechi 
și nu mai vrea să iasă:

„Lună nouă,
Lună veche,

Scoate-mi apa din ureche
Că ţ-oi da un scârtavete.

Unu mii, unu ţâi,
Unu la Sânta Mării”.

Alteori când ploile sunt abundente și devin periculoase, 
copiii cântă:

„Ploaie, ploaie
Nu ploie!

Ci te du la Roșie,
Cu caru, cu cocie”.

Când după multă căldură și soare arzător, o furtună de 
ploaie caldă în miezul zilei este o binecuvântare, un prilej de 
veselie manifestată prin versurile:

„Vini ploai și ne moai
Vini-o muscă și ne uscă!”, 

versuri pe care copiii le incantează săltând prin ploaie. La tunet 
se spune:

„Tune, tune și treznască
Numa-n cap nu mă lovască”.

Copiii de la ţară cunosc multe secrete ale naturii, fiindcă ei 
sunt de mici în mijlocul acesteia. În satul Sohodol niciun copil 
nu stă pe-acasă de cum începe iarba să dea colţ, primăvara. 
Fiecare are câteva oi sau capre de păzit sau cei mai mărișori chiar 
vite. Acolo pe câmp ei se simt în largul lor, pot să se zbenguie 
și să se joace cât vor, ceea ce nu-i atât de îngăduit acasă, unde 
mama și tata sunt copleșiţi de griji, căci „ce-i pasă copilului, 
când mama și tata se gândesc la neajunsurile vieţii, la ce poate să 
le aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de 
îngrijire? Copilul încălecat pe băţul său gândește că se află călare 
pe un cal din cei mai strașnici, pe care aleargă cu voie bună, și-1 
bate cu biciul, și-l strunește cu tot dinadinsul, și răcnește la el din 
toată inima de-ţi ia auzul; și cade jos, crede că 1-a trântit calul, și 
pe băţ își descarcă mânia în toată puterea cuvântului...”.

Cât adevăr conţin aceste cuvinte ale nemuritorului Creangă, 
fiindcă așa au fost și sunt toţi copiii „măcar să zică cine ce-a 
zice”.

Sunt cunoscute multe vietăţi ale naturii și caracteristicile 
acestora, întâlnesc un melc în cochilia lui, copiii îi cântă să-1 
scoată afară:

„Melc, melc
Codobelc

Scoati coarni dan urechi
Și te du la baltă
Și be apă caldă

Și te du la Dunări
Și be apă tulburi

Și te suie pă buștean
Și mănâncă leuștean”.
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Și în varianta din Sohodol apare Dunărea, care își are 
semnificaţia ei „de sprijin și apărare a poporului nostru născut 
și dezvoltat pe malurile ei. Daco-geţii plecând la luptă se 
împărtășeau din apa Dunării în credinţa că ea va aduce victoria”.

Cucul este invocat de fetele mai mari care ard de nerăbdare 
să știe cât timp mai trece până se vor mărita:

„Cucuie, câţi ani mi-i da
Până când m-oi mărita?”.

Buburuza se crede că are darul de a ști în ce direcţie va 
merge, prin căsătorie, cel sau cea care o invocă:

„Măriuţă, măriuţă
Zboară până indi mi-i afla căsuţa!”. 

Furnicilor dintr-un furnicar li se cere să dea o „lingură dă 
oţătar”:

„Furnicar, furnicar
Dă-mi o lingură dă oţătar

Dacă nu mi-i da
Ţi-oi spargi casa”.

Copiii din Sohodol se joacă la fel ca toţi copiii din lume. Am 
găsit în sat alte multe jocuri, unele perpetuate din generaţie în 
generaţie, altele, mai recente, învăţate la grădiniţă sau la școală. 
Jocurile vechi ni s-au părut interesante, de aceea le vom descrie 
în anexe.

Jocul este o formă de consumare a energiei, dar la el este 
necesară, uneori, și mintea, priceperea sau iscusinţa.

Jocurile cele mai simple sunt numărătorile, pe care copiii 
le utilizau și le utilizează încă în jocurile organizate de grup. 
Jocul constă în eliminarea tuturor copiilor din grup, unul câte 
unul, pe măsură ce sunt atinși de formula din final. Cel din 
urmă va executa ceea ce-i cere jocul: să-i prindă pe ceilalţi – în 
jocul „de-a prinselea”, – să „tupească”, adică să stea cu faţa la 
perete până se ascund ceilalţi – în jocul „de-a cundireu” (de-a 
v-aţi ascunselea), să fie legat la ochi și să-i prindă pe ceilalţi – în 
jocul „de-a baba oarba”, să fie „mâţă” – în jocul „de-a ciâţă” etc.

Formulele de numerotare sunt variate, diferenţiindu-se nu 
numai dintr-un sat într-altul, ci chiar între grupurile de copii. 
La sfârșitul numărătorii se păstrează un semn caracteristic, un 
cuvânt pronunţat mai accentuat, care arată că, în organizarea 
jocului, copilul indicat cu acel cuvânt trebuie să iasă din rândul 
celor număraţi.

În exemplele pe care le vom da, se poate observa că aceste 
numărători se caracterizează prin câteva elemente de versificaţie, 
având ritm, rimă, armonie:

„Unu, doi, patru, cinci
Tata cumpără opinci

Cumpără și-o portocală
Dumneata să ieși afară!

Ieși afară, măi Tândală!”.

La începutul unor jocuri, copiii rostesc unele versuri care 
pecetluiesc interdicţia. Astfel, în jocul „de-a scundireu”, 
copilului care stă cu faţa la perete i se interzice să se uite unde 
se ascund jucătorii, rostindu-se:

„Cruciuliţă dă argint,
Dacă ti-i uita

O muri mama și tata” sau
„Ciocădai verdi

Scoati-i ochii cui mă vedi”.

Cel care „tupește” are voie să se uite numai după ce rostește 
formula:

„Cine nu-i gata
L-am luat cu lopata.
Cine-i după mine

Fie-i ochii ca la câne.
(L-am scopit)”.

Pentru ca jocul să fie mai vioi, erau chemaţi mai mulţi copii. 
Aceștia, tot ca un joc, îl interogau pe cel care i-a chemat: 

„– Hai la noi!
– Ce-i la voi?
– Faci mama păpătiuvcă.
– Indi-o puni?
– După uși.
– Cu ce-o-ngroași?
– Cu cenuși.
– Indi-i ușe?
– O ars focu.
– Indi-i focu?
– L-o stâns ploaie.
– Indi-i ploaie?
– O băut boii.
– Indi-s boii?
– La dracu și ari mălai mânânţăl cu ii.”.

Dacă cineva dorea să se facă liniște deplină, recurgea la un 
text care îi împiedica pe ceilalţi să vorbească.

Dacă, totuși, cineva nu se putea abţine sau avea ceva impor-
tant de comunicat, rostea următoarea formulă, pentru a fi 
absolvit de pedeapsa de a tăcea:

„Pită albă-n gura me
Că io poci zâci ce-oi vre”.

Frământările de limbă sunt un minunat prilej de cultivare 
a limbii și sensul însușirii unei rostiri corecte și clare, cât și 
în sensul îmbogăţirii cu termeni noi, chiar dacă acești termeni 
se folosesc numai în anumite împrejurări. Asemenea texte am 
găsit și în satul Sohodol și le-am păstrat în anexe pe cele care mi 
s-au părut mai puţin cunoscute în alte părţi.

Textele „de-ale surzilor” stârnesc hazul în grupurile de copii, 
folosind dialogul, doi copii, unul dintre ei făcând pe surdul, 
nu se prea înţeleg, deoarece cel care face pe surdul dă niște 
răspunsuri anapoda, altele decât cele care ar trebui date la 
întrebările puse de celălalt. 

Și în trecut, și azi, câmpul este punctul de întâlnire al fetelor 
și al băieţilor, ei trebuind să-și păzească animalele. Aici se încing 
tot felul de jocuri”: „de-a vischi”, „de-a mâţa”, „de-a aripă dă la 
pământ”, „de-a bâza” etc.

Vom prezenta câteva dintre aceste jocuri care ni s-au părut 
mai interesante și pe care le-am găsit în lucrările studiate.

Se poate observa că jocurile copiilor, ca și textele pe care 
aceștia le folosesc se caracterizează prin oralitate, în ele 
predominând optimismul.

În satul Sohodol trecerea pragului dintre copilărie și tinereţe 
era marcată mai demult prin ieșirea la horă. Acest fapt se 
întâmpla fetelor care aveau cam 16 ani, iar băieţilor, pe la 18 
ani. Până atunci erau consideraţi copii și nimeni nu le dădea 
prea mare importanţă.

Pentru fiecare fecior sau fată, acel moment avea o mare 
însemnătate, și fetele, pentru a-și arăta măiestria, își coseau 
singure, pe pânză de casă, costumul de sărbătoare de ieșire în 
lume. Acesta era pregătit cu o grijă deosebită pentru că se știa 
că va fi privit îndelung.

Portul popular, purtat în trecut la horă, dar și acasă, avea 
anumite standarde care nu puteau fi încălcate. Modificările se 
puteau aduce alesăturii „după poale” sau „spăcel”, dar culorile 
rămâneau aceleași.

Fetele purtau părul lung, împletit în două „chici” (codiţe), 
lăsate pe spate, legate la capăt cu un șnur. Duminica sau în 
zilele de sărbătoare își puneau „prime” (panglici) albe, roz sau 
roșii în codiţe. Pe cap purtau „cârpă dă păr” (batic din cașmir), 
înflorată, albă sau roșie. Hainele fetelor erau albe, confecţionate 
din pânză ţesută în casă. Pe „poale” (fustă) și pe „spăcel” (bluză), 
mâinile harnice ale fetelor brodau alb pe alb sau roșu pe alb, 
această broderie fiind denumită „fâtău”.
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Atât spăcelul, cât și poalele aveau „fodră” (spăcelul la gât și 
la mâneci, iar la poale, în partea de jos). Aceste fodre (volane 
mici) erau înfrumuseţate cu „cipcă” (dantelă) ceea ce le dădea 
o notă de eleganţă.

Fetele mai purtau și „cârpă pastă chept”, care era un fel de 
batic mare, roșu, cu „ciupă” (franjuri) de jur-împrejur. Acesta 
se purta îndoit sub formă de triunghi. Se așeza pe după cap, iar 
cele două colţuri se încrucișau peste piept și se legau în spate. 
„Cârpa pastă chept” avea „jură” (un rând de flori cusute de 
jur-împrejur) și era din „barșen” (catifea). Peste aceasta fetele 
îmbrăcau cojocel scurt, până-n talie, împodobit cu blăniţă și 
cu floricele frumos cusute. La gât purtau „zgardă” de mărgele 
colorate.

În picioare, atât fetele, cât și băieţii, purtau opinci.
Iarna se purtau sumane gri cu frumoase aplicaţii de postav 

roșu sau verde, pe care erau cusute, cu mătase, flori în culori 
variate.

Feciorii aveau „cămeșe” brodată cu alb pe piept și pe 
mâneci, iar pe „pumnar” (manșetă), cu roșu. „Gacii” (izmene 
largi) erau purtaţi ca pantaloni până acum vreo 30-40 de ani. 
Confecţionaţi din pânză, ei se legau la brâu cu un „brăcinar” 
(șnur) și erau brodaţi în partea de jos cu alb.

În faţă, unii feciori mai înstăriţi purtau „zadie” (șorţ), tot 
din pânză albă, brodată cu alb.

Iarna se purtau „ceoareci” (pantaloni) din stofă de lână gri, 
strânși pe picior. În spate purtau cojoc, sau iarna, suman.

În picioare purtau opinci și „obiele” legate cu curele (bucăţi 
de pânză care înlocuiau ciorapii, inexistenţi pe atunci). Cizmele 
și bocancii au apărut mult mai târziu în Sohodol decât în 
alte sate, fiindcă oamenii erau destul de săraci, neputându-și 
permite să cumpere așa ceva.

Cușma neagră de miel era împodobită cu zgardă asemă-
nătoare cu cea purtată de fete la gât. De fapt, aceasta era 
împletită pentru băiat de fata care-i era dragă.

Creaţie poetică multiseculară, folclorul românesc reprezintă, 
în arta poporului român, un capitol de o mare bogăţie, varie-
tate, vitalitate și de un înalt rafinament estetic. Împreună cu 
etnografia, etnologia, psihologia sociologia, folclorul con tri-
buie major la definirea spiritualităţii poporului român.

Omul contemporan regăsește frumosul folcloric în aspectele 
esenţiale ale vieţii sale: artă, natură, societate și simte nevoia 
acută de a introduce esteticul în viaţa sa.

Obiceiurile și practicile culese în această lucrare reprezintă 
o mică parte din folclorul local și care, prezentate elevilor, nu 
fac decât să le contureze o concepţie cât mai realistă despre 
înaintașii lor și, totodată, să le trezească interesul și admiraţia 
pentru viaţa dură pe care au trăit-o.

Mozaicul imaginii de odinioară a fost bătut în aur, a căpătat 
subînţelesuri spirituale în crearea unor atmosfere sufletești.

De-a lungul timpului, viaţa sătenilor a avut de îndurat 
multe vicisitudini pe care le-a suportat și le-a depășit. Niciodată 
însă, oamenii n-au dat înapoi, nu și-au pierdut speranţa într-o 
putere miraculoasă care să-i ajute și să-i salveze de rău.

Prin folclor, ne dăm seama că oamenii din întreaga ţară și-au 
căutat singuri răspunsuri și soluţii practice în raporturile lor cu 
natura, găsind mijloace de luptă împotriva vitregiei acesteia.

În furtunile veacurilor, ţărănimea a rămas neclintită, păs-
trând și dezvoltând limba strămoșilor, obiceiurile, portul 
popular, conservând celelalte mari calităţi ale poporului român: 
hărnicia și omenia, vitejia și dârzenia.

Dacă folclorul cu practicile și obiceiurile sale ar lipsi din 
educaţia elevilor, ar fi ca și cum am citi o carte doar din coperte. 
Pentru a putea crea o personalitate, trebuie ca persoana în cauză 
să se cunoască pe sine însăși, or, dacă noi nu ne cunoaștem 
trecutul cu obiceiurile sale, în speţă elevii noștri nu le cunosc, 
cum am putea crește și cum ne-am putea urma o cultură?

Deci este necesar ca, prin educaţie, elevii să cunoască aceste 
lucruri.

Am încercat în această lucrare să definesc, în câţiva termeni, 
modalităţile prin care se poate face această educaţie culturală.

Intuim valoarea inestimabilă a folclorului, marii noștri 
scriitori s-au inspirat și se inspiră din aceasta. Nume ca Vasile 
Alecsandri, Alecu Russo, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, 

Alexandru Vlahuţă, Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Mihail 
Sadoveanu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu ș.a. sunt cunoscute 
ca mari culegători de folclor, ori ca glorificatori ai folclorului în 
versuri de o deosebită sugestivitate.

Valoarea artistică neasemuită a folclorului ar trebui să 
preocupe oamenii încă din primăvara formării lor. De aceea 
este necesar ca, încă din școală, să li se insufle copiilor această 
dragoste, dar nu numai prin texte prezente deja în manuale, ci 
și prin îndemnul de a culege fiecare, din satul sau din regiunea 
sa, câteva astfel de nestemate. S-ar crea în acest mod o legătură 
mai apropiată, mai strânsă, între trecut și viitor, pentru că este 
păcat „să se înece în negura uitării” acest trecut atât de încărcat 
de podoabe artistice.
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CONCEPTE DE BAZĂ („TEORIE”)

În lucrarea de faţă, voi utiliza următoarele concepte de bază:
– Strategii didactice (definiţii, exemple)
– Tipuri și forme de strategii didactice – clasificarea acestora 

(după mai multe criterii)
• Strategii de predare
• Strategii de învăţare 
• Strategii prescrise (ex.: strategii algoritmice)
• Strategii neprescrise (ex.: strategii euristice)
– Metode clasice și moderne (cu valenţe participative)
În general, strategia didactică ne arată: „Ce face profesorul” 

și „Ce face elevul”.
Din multitudinea de definiţii care se regăsesc în literatura 

de specialitate pentru conceptul „strategie didactică”, aici, din 
motive obiective, vom reţine doar două definiţii:

Def. 1: Strategia didactică reprezintă „modalitatea prin 
care învăţătorul, profesorul alege, combină și organizează: 
ansamblul de metode pedagogice, materiale didactice și mijloace 
de învăţământ” (vezi [7], p. 35).

Def. 2: Strategia didactică reprezintă „ansamblul de 
procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesor și elevi 
în vederea:

• predării și învăţării unui volum de cunoștinţe
• formării de priceperi și deprinderi”. 
•  Problema tipologiei strategiilor este încă deschisă și 

datorită criteriilor de clasificare (vezi [5], p. 65-76).
• în funcţie de obiectivul urmărit (ex.: strategii cognitive)
• după modelul de organizare a activităţii de învăţare: 

frontal, individual
• după caracterul învăţării și experienţa elevului, deo-

sebim:
1) Strategii prescrise – bazate pe prescripţii (observaţii, 

indicaţii) și dirijarea strictă a învăţării.
2) Strategii neprescrise – care pun accentul pe stimularea 

efortului propriu al elevului.
Dintre strategiile prescrise, un loc aparte îl ocupă strategiile 

algoritmice, bazate pe o dirijare și respectarea strictă și rapidă a 
unor algoritmi („scheme” de rezolvare-învăţare).

Strategiile euristice, de angajare în descoperire și de 
căutare activă din partea elevilor, fac parte din clasa strategiilor 
represcrise (unde se pune accentul pe stimularea efortului 
propriu al elevului).

Concluzie: În literatura de specialitate (vezi [8], p. 260) se 
precizează că: „Nu există strategii pur euristice sau strategii pur 
algoritmice, ci strategii mixte, în care elementele de dirijare a 
învăţării și de independenţă se îmbină în proporţii diferite”.

În această idee, în capitolul următor (cap. 2), voi prezenta 
câteva exemple concrete de exerciţii și probleme, la niveluri 
diferite, în care utilizăm strategii euristice și algoritmice. 

Strategii didactice – exemple concrete
Strategii euristice și algoritmice utilizate în învăţământul primar

S1) Strategii euristice
Învăţarea prin descoperire (în ciclul primar)
La nivelul elementar, de ciclu primar, învăţarea prin 

descoperire (specifică strategiilor euristice) este o metodă de 
comunicare, asociată problematizării.

Deosebim mai multe tipuri de „învăţare prin descoperire”, 
respectiv:

1) Descoperirea pe cale intuitivă – specifică procesului de 
formare a schemelor operatorii

2) Descoperire, folosind calea deductivă – se aplică atunci 
când elevul este solicitat să identifice metode de lucru noi

3) Descoperirea prin analogie – constă în aplicarea unui 
procedeu cunoscut, într-un caz asemănător celui anterior.

Ca exemplu concret, pentru cele trei tipuri de „descoperiri” 
în activitatea de învăţare, am putea aminti:

Ex. 1 Descoperirea pe cale intuitivă
Ex: „Efectuarea de operaţii în concentrul 0-30” (pentru clasa 

I), unde apar:
descompuneri de numere
grupare de termeni (folosind asociativitatea adunării)
operarea propriu-zisă (algoritmul de adunare a zecilor cu a 

unităţilor)
Ex. 2 Descompunerea pe cale deductivă
Ex.: „Învăţarea operaţiei de înmulţire, ca „adunare repetată” 

(după ce, în prealabil, elevii și-au însușit corect operaţia de 
adunare)”.

Ex. 3 Descoperirea prin analogie
Clasa a II-a: „Adunarea cu trecere peste ordin”.
În continuare, voi prezenta, la nivel concret, modalităţile (3 

metode) de lucru privind: „Adunarea cu trecere peste ordinul 
unităţilor și al zecilor”.

Sarcina de lucru (pentru elevii din clasa a II-a)
Efectuaţi adunarea: 24+8=?
Răspuns: Vom da răspunsul la întrebarea de mai sus (la 

sarcina de lucru), folosind 3 (trei) metode distincte:

Metoda I („metoda creativă”)
Vom utiliza operaţia de descompunere a numărului „24” 

în zeci și unităţi, respectiv proprietatea de asociativitate a 
adunării, adică:

24+8=(20+4)+8= 20+(4+8)=20+12=20+(10+2)=(20+10)+2
=30+2=32

Deci: 24+8=32

Metoda a II-a („metoda clasică”)
Vom pune în evidenţă algoritmul de calcul pentru efectuarea 

acestei operaţii, respectiv:
24+8=
R: p1) Realizăm următoarea așezare („schema”) pentru 

termenii sumei:

STRATEGII EURISTICE ȘI ALGORITMICE DE ÎNVĂŢARE, UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR 
DE MATEMATICĂ

Radu Turcan, Universitatea din Oradea

ABSTRACT

In the first of the paper, I will briefly present some theoretical notions referring to didactic strategies for teaching and learning.
There will also be some references related to learning strategies, such as:
• Heuristic strtegies (learning by discovery)
• Alghoritmic strategies (learning based on algoritms)
In the second part of the paper, there will be presented some concrete problems where the strategies mentioned abrove are applied.
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Z U
2 4 +

8
3 2

   
p2) Explicăm algoritmul de calcul/de lucru:
       
         4+8= 1 2

Cifra zecilor, care se va aduna ulterior (și care se „ţine minte”)
Cifra unităţilor scrisă sub unităţi pentru sumă. 

Efectuarea sumei pentru „zeci”:
20+10=30 (3 zeci), care se va scrie sub „zeci”
Concluzia (parţială):
30+2=32
p3) Concluzia finală:
24+8=32

Metoda a III-a 
Din punct de vedere metodic, rezolvarea „sarcinii de lucru 

24+8=?” înseamnă ca „noi” (învăţător+elevi) să dăm răspunsul 
la următoarele trei întrebări:

I1: Cum gândim?
R1: Vezi: Metoda I, respectiv:

24+8=(20+4)+8=20+(4+8)=20+12=20+(10+2)=(20+10)+2=32

Deci: 24+8=32

I2: Cum calculăm?
R2: Vezi Algoritmul descris la Metoda a II-a, respectiv: 

Z U
2 4 +

8
3 2

 
I3: Cum scriem?
 
R3:   24+
          8
        32

Aici, vom da și explicaţiile „necesare” (înţelegerii modului în 
care am ajuns la rezultat/sumă: 32).

S2) Strategii algoritmice
Algoritmizarea este metoda bazată pe utilizarea și 

valorificarea algoritmilor de învăţare:
Algoritmul se poate defini în mai multe moduri:
1. Algoritmul reprezintă o suită (succesiune) de operaţii 

executate într-o anumită ordine;
2. Algoritmul este sistemul de raţionamente și operaţii 

care se desfășoară într-o anumită succesiune finită, care 
trebuie riguros respectată;

3. Algoritmul este un sistem de reguli, simboluri și 
operatori, folosit pentru rezolvarea unor probleme (de 
matematică).

Exemplu concret:
Clasa a IV-a: „Rezolvarea unui exerciţiu, în care apar toate 

tipurile de paranteze”.

Sarcina de lucru: Calculaţi valoarea lui „a” din exerciţiul 
următor:

{[(8a+46):3-62]x15-100}:40=5

Rezolvare/Răspuns:

Metoda I: Etape/pași în rezolvare, în eliminarea parantezelor: 
{...}, [...], (...).

p1) Eliminăm prima paranteză (paranteza „acoladă”), printr-o 
scriere echivalentă a exerciţiului dat:
[(8a+46):3-62]x15-100=40x5[(8a+46):3-62]x15=200+100 
sau încă: 
[(8a+46):3-62)x15=300

p2) Eliminăm a doua paranteză (paranteza „dreaptă”), scriind 
exerciţiul de la etapa anterioară, astfel: 
[(8a+46):3-62]=300:15[(8a+46):3-62]=20
 (8a+46):3=20+62 

sau echivalent: (8a+46):3=82
p3) Eliminăm ultima paranteză (paranteza „rotundă”);
(8a+46):3=82  8a+46=82x3  8a+46=246  8a=200
p4) Concluzie: Aflăm valoarea lui „a” din ecuaţia elementară: 

8a=200
8a=200  a=200:8  a=25 (soluţia „problemei”) (Q.E.D.)
Observaţie: Din punct de vedere metodic, la acest nivel 

(la ciclul primar) este necesar să facem și verificarea soluţiei 
obţinute.

Deci verificarea soluţiei o putem realiza astfel:
Înlocuim „valoarea” a=25, în exerciţiul dat și obţinem (după 

efectuarea calculelor):
{[(8x25+46):3-62]x15-100}:40=5  
{[(200+46):3-62]x15-100}:40=5 
{[(246:3)-62]x15-100}:40=5  
[(82-62)x15-100]:40=5 
[(20x15)-100]:40=5  
(300-100):40=5 200:40=5  5=5 adevărat
Deci: a=25 soluţie „bună” pentru exerciţiul dat.

Metoda a II-a: Explicarea „algoritmului/schemei” de calcul
p1) {[(8a+46):3-62]·15-100}:40=5---(40·5=200 și 

200+100=300)
p2)  [(8a+46):3-62]·15=300 -----------(300:15=20)
p3) (8a+46):3-62=20 -------------------(20+62=82 și 

82x3=246)
p4) 8a+46=246 --------------------------(246-46=200)
p5) 8a=200 ------------------------------ (200:8=25)
p6)   a=25  soluţia 

STRATEGII EURISTE ȘI ALGORITMICE UTILIZATE ÎN GIMNAZIU 
ȘI LICEU

În acest caz (la nivel de gimnaziu și liceu) am putea alege 
foarte multe exemple concrete de exerciţii și probleme în care să 
utilizăm strategii euriste și algoritmice. 

Din această multitudine de exemple posibile, care să 
„acopere” o suprafaţă cât mai mare din materia de gimnaziu și 
liceu, respectiv: aritmetică, algebră, geometrie plană și în spaţiu 
(pentru ciclul gimnazial) sau algebră „elementară și superioară”, 
geometrie plană și în spaţiu, trigonometrie, geometrie analitică 
și analiză matematică (pentru liceu: clasele IX-XII), ne vom 
limita la 4-5 exemple concrete, însă exemple reprezentative 
pentru materia mai sus menţionată.

Exemple concrete
E1) „Extragerea rădăcinii pătrate” – sugestii metodice 

pentru o „schiţă” de lecţie, având acest titlu.

Etape și pași în desfășurarea acestei lecţii:
e1) Demararea/iniţierea activităţii 

p1) Începem cu câteva exerciţii orale, simple, care să se constituie 
într-un „antrenament mental” pentru elevii din clasa a VII-a (sau 
a IX-a)
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Calculaţi/spuneţi oral, care sunt valorile pătratelor primelor 15 
numere naturale:

R:12=14;22=4;32=9;42=16;…;122=144;132=169;142=196;152=225

Dar : (0,1)2=?; (1,3)2=?; (1,5)2=?  Explicaţi rezultatele obţinute !

Răspuns (răspunsul așteptat de la elevi): (0,1)2=0,1·0,1=0,01

altfel:

 01,0
100

1
10
1

10
1)1,0( 2

22
2 








   

analog:  (1,3)2 
13
10








2


132

102 
169
100

1,69

sau : (1,5)2 
15
10








2


152

102 
225
100

 2,25

e2) Apelăm la o „situaţie-problemă” (folosim metoda problema-
tizării).

Creăm o situație conflictuală/contradictorie din punct de vede-
re cognitiv, care îi va incita pe elevi în „căutarea și descoperirea 
soluţiei” problemei propuse:

Ex.: p1) Ce valoare are diagonala unui dreptunghi, având dimen-
siunile următoare: L=4 cm și l=3 cm?

sau p2) Dar diagonala unui pătrat cu latura de 1 dm?

Răspuns: Dacă profesorul de matematică constată că elevii săi 
(cărora le-a adresat aceste probleme relativ simple) întâmpină di-
fi cultăţi, îi va ajuta, dâdu-le câteva „repere de sprijin”:

Încercaţi să reprezentaţi prin desen datele problemelor, adică : 

Fig. nr. 4 Dreptunghi – pătrat

Ce observaţi? 

Ce fel de triunghiuri s-au format? 

Ce relaţii matematice putem să scriem în aceste două cazuri?

(Ce teoremă, învăţată la „Geometrie”, putem aplica aici?)

R (răspunsul așteptat): În triunghiurile dreptunghice formate, 
putem să aplicăm teorema lui Pitagora și obţinem: 

D2  L2  l2  D2  42  32  D2 16  9  D2  25

Din:

 
D2  25 (cm2)  D  25 cm2  5cm 2  5(cm)  

Deci:     diagonala dreptunghiului 

Analog: Pentru diagonala pătratului, avem: 

d2 12 12  d2  2 , iar d  2(dm) (diagonala pătra-
tului).

Concluzie: D = 5 cm  diagonala  dreptunghiului 

 d  2(dm) → diagonala pătratului

Î: Știţi valoarea aproximativă a numărului (iraţional): 2  ?

R: Se anunţă scopul și titlul lecţiei noi:

„Rădăcina pătrată a unui număr”

Observaţie! Se face precizarea că vom învăţa algoritmul 
de extragere a rădăcinii pătrate (rădăcinii de ordin 2), dintr-
un număr natural (întreg pozitiv) și dintr-un număr raţional 
pozitiv (scris sub formă de fracţie zecimală sau ordinară). 
e3) Strategia utilizată în lecţie  – repere strategice.

Am început lecţia/activitatea cu operaţia „opusă”: „ridicarea la 
putere” (pătratul unui număr natural și al unui număr zecimal) 
și am continuat-o cu anunţul lecţiei noi: „Extragerea rădăcinii 
pătrate dintr-un număr pozitiv”.

Activitatea propriu-zisă:

p1) După rezolvarea „model” la tablă de către profesor a 2-3 
exemple în care se insistă asupra algoritmului de extragere a rădă-
cinii pătrate dintr-un număr natural și dintr-un număr raţional 
(pozitiv), se poate trece apoi la : 

p2) Sarcini de lucru/activitatea independentă, pentru elevi:

S1) Calculaţi: 3  ? (cu două zecimale exacte + proba)

S2) Calculaţi (în două moduri!) 18  ?  (cu 2 zecimale exacte 
și proba). Ce aţi observat?

S3) Folosind proprietăţile puterilor și radicalilor, calculaţi:

  0,0361  ?

S4) Introduceţi sub radical: 5 3  și 12 5

Rezolvare :

 S1) 1) Algoritmul pentru 3  (cu 2 zecimale) 
exacte)

Observaţie! Se explică și se insistă asupra algoritmului de 
„extragere a rădăcinii pătrate”.
 2) Proba: 3  1,73 2  0,0071

 sau: 3  2,9929  0,0071 3  3 adev.

S2) 18  ?

Metoda I (algoritmul „clasic”, prezentat anterior la S1)

 Proba:   18  (4,24)2  0,0024
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  sau: 18 17,9776  0,0224

  adică: 18 18 adev.

 Deci: 18  4,24...

Metoda a II-a:

18  9  2  32  2  32  2  3 2

Deci: 18  3 2  (1)

2 1,41...  (2)






 18  3 1,71... 4,23...  

Observaţie (pentru sarcina de lucru: 18  ?)

Comparând cele două metode prezentate mai sus, observăm „o 
mică diferenţă” la rezultatele obţinute:

4,24... 4,23...

respectiv: metoda I ne furnizează un rezultat „mai apropiat” de 
valoarea reală (dar tot aproximativă, deoarece numerele 

18  și respectiv: 2  

sunt numere iraționale!, demonstrația realizându-se prin: „meto-
da reducerii la absurd”).

S3) 0,0361  ? (folosind proprietățile de la „puteri și radi-
cali”)

Răspuns: 

0,0361  361
10000


192

104 
192

(102)2


19
102 

19
100

 0,19

Deci: 0,0361  0,19

Altfel („direct”):  0,0361  0,19 2  0,19

 S4) 5 3  ?;   12 5  ? (introduceţi sub radical „fac-
torii” din afara radicalului!)

 Răspuns: 

   5 3  52  3  25  3  75

12 5  122  5  144  5  720

E2 Utilizarea metodei „inducţiei matematice” în 
demonstrarea de identităţi și inegalităţi
 Recomandări/sugestii metodice:

După o scurtă „introducere” în care se prezintă succint aceas-
tă metodă, se poate trece la rezolvarea de exerciţii și probleme 
„model”: 

Exemple concrete:  Folosind metoda „inducţiei matematice” (sau 
metoda inducţiei complete), demonstraţi că următoarele propo-
ziţii matematice sunt adevărate: 

1)

P1(n) :12  22  32  ... n2 
n(n 1)(2n 1)

6
 adev.   n  IN*

2) 

adev. 2 :atunci ,10 si  Daca :)( 3*
2 nnINnnP n 

Rezolvare:

În rezolvarea primului exerciţiu („egalitatea”), vom pune în evi-
denţă etapele și pașii de rezolvare, specifi ci acestei metode, re-
spectiv: 

 p1) Verifi căm dacă: P(1) = propoziţie adevărată

 Însă 

P(1)  adev.12 
1(11)(2 1)

6
1 6

6
11  adev.

 p2) Presupunem că: P(k)= propoziţie adevărată;

adică: P(k) :12  22  32  ... k 2 
k(k 1)(2k 1)

6
 adev.

 p3) Demonstraţia propriu-zisă : 

Se demonstrează că implicaţia: P(k)  P(k 1)  adev.

Avem:               
(1)                              ,

6
)12)(1(...321:)( 2222 


kkkkkP

iar: 

 

   (2)                                                
6

1)1(2)2)(1(

)1(...321:)1( 2

)(

2222





kkk

kkkP
kP

  

"" Însă membrul stâng al relaţiei (2), corespunzătoare propo-
ziţiei P(k+1), se mai scrie echivalent astfel: 

 

(3)                 
6

)672)(1(=                                                

6
)1(6)12()1(

6
)1(6)12)(1(=   

)1(
6

)12)(1()1()(:)1(

2

2

22














kkk

kkkkkkkk

kkkkkkPkP

"" Membrul drept al relaţiei (2) se scrie echivalent, astfel: 

 

(4)                                                               
6

)672)(1(
6

)32)(2)(1(
6

1)1(2)2)(1(:)1(

2 









kkk

kkkkkkkP

 Concluzie: Comparând relaţiile: (3) și (4), rezultă că ele 
au aceeași formă (sunt identice).

 Deci: Implicaţia: P(k)  P(k 1)  este adevărată, 
în consecinţă, propoziţia iniţială (egalitatea care urmează a fi  de-
monstrată) este adevărată, adică: 

  *2222   adev. 
6

)12)(1(...321:)( INnnnnnnP 


  

(Q.E.D.)

2. Să demonstrăm că: Dacă n 10  și n  IN*  2n  n3  
adevărat
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Rezolvare:

p1)  Verifi care : P(10) : 210 103 1024 1000  adev.

 Deci: P(10)   prop. adev.

Facultativ:  Analog demonstrăm că P(11) : 211 113 adevărat, 
deoarece inegalitatea corespunzătoare: 2048>1331 adev.

p2) Presupunem că: 

  2)( 3adevkadevkP k   (1’)

p3) Să demonstrăm că: P(k)  P(k 1)adev

sau echivalent:                   

2k  k 3  2k1  k 1 3 adev   (2’)

„Ideea de rezolvare” (pentru ultima implicaţie/pentru relația (2’))

Din relaţia adevărată: 2k  k 3, deoarece am presupus că: 

P(k)  adev , obținem: 2k  k 3  2  0

sau echivalent: 

2k1  2k 3     (3’)

însă: 2k 3  (k 1)3 adev  (4’)

Folosind proprietatea de „tranzitivitate” pentru ultimele două 
inegalităţi (pentru relaţiile (3’) și (4’)), obţinem că: 

P(k 1) : 2k1  (k 1)3 adev  (5’)

p4) Concluzie:

Din relaţia (5’), rezultă că: P(k)  P(k 1)adev

Deci: 

P2(n) : 2n  n3adev pentru n 10 si n  IN*  
(Q.E.D.)

Observație : 

Relaţia/inegalitatea: 2k 3  (k 1)3 se demonstrează ast-

fel:       :    

0   ⇔   ⇔  
 
(6’) 

 

2) Verifi căm veridicitatea ultimei inegalităţi (rel. (6΄)):

Pentru k 10  1 1
10









3

 2  11
10








3

 2  (1,1)3  2adev   
(evident!)

Pentru 

k 11 1 1
11









3

 2  12
11








3

 2  1728
1331

1,299... 2adev  

(evident!)...

Pentru k  1 1
k









3

 (1 0)3 1 2adev  (evident!)

Concluzie fi nală: 

Inegalitatea: 2k 3  (k 1)3 adev   k 10  ,k  IN*  (s-a de-
monstrat anterior)

Atunci, din inegalitățile „evidente”:

   10   )1(2
)1(2

22 31
33

31










 


kadevk
kk
k k

k

Deci: Propoziția dată: 

2n  n3adev    n 10  si  n  IN*  (Q.E.D.)

E3 Reprezentări grafi ce de funcţii „elementare” – su-
gestii metodice

Cazul I Nivel de gimnaziu 
Sarcina de lucru: Să se reprezinte grafi c funcţiile următoare :

 
52)(f  ;:

13)(  ;1;0;2:

22

11




xxIRf
xxff

Răspuns : 

Î1: Gf1  ? (Cum obținem grafi cul funcţiei „f1”)

R1: „Ideea de rezolvare”

Având în vedere că „domeniul de defi niţie” al funcţiei f1 este  o 
mulţime fi nită (formată din 3 elemente: -2;0 și 1), va rezulta că 
și codomeniul lui „f1” va fi  format tot din 3 elemente, respectiv: 
f1(-2); f1(0) și f1(2)

Tabelul nr. 1 

Variaţia funcţiei f1

adică:

               

Pentru x  2  f1(2)  3(2) 1 sau 

f1(2)  7  P1(2;7)

Pentru 

x  0  f1(0)  3  0 1 sau f1(0)  1 P2(0;1)

Pentru x 1 f1(1)  3 11 sau f1(1)  2  P3(1;2)

 Concluzie:

 Grafi cul funcţiei date: 

f1 : 2;0;1  IR; f1(x)  3x 1 este format din cele trei 
puncte: P1,P2 și P3; care reprezentate în planul xOy arată astfel: 
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Fig. nr. 5 Grafi cul funcţiei „f1“

Observație:

Datorită faptului că funcţia: 

f1 : 2;0;1  IR;   f1(x)  3x 1 este de gradul I (deci o 
funcţie liniară), rezultă că cele 3 puncte din planul xOy, respec-
tiv: P1(-2;7); P2(0;-1) și P3(1;2) (care reprezintă grafi cul funcţiei 
„f”), se afl ă pe „dreapta suport”  ; 
de ecuaţie: y  3x 1   .
Î: Gf2

 ? ; unde f2 : IR  IR;    f2(x)  2x  5

R: „Ideea de rezolvare” (de reprezentare a grafi cului funcţiei „f”)

Având în vedere faptul că atât domeniul de defi niție , cât și 
codomeniul y  f (x)  IR  este mulţimea numerelor reale 
IR  (;)  rezultă: grafi cul funcției „f2” va fi  o dreaptă.

Știm, de asemenea, că „două puncte distincte determină o dreap-
tă” (axiomă de incidenţă de la „Geometrie plană”).

În consecinţă, în „Tabelul de valori”, corespunzător funcţiei „f2” 
este S („sufi cient”) să dăm doar două valori distincte (arbitrar 
alese), pentru a trasa grafi cul funcţiei date.

 Rezolvarea propriu-zisă – „pași”: 

p1) Tabel de valori

Tabelul nr. 2 Variaţia funcţiei f2

Pentru:    x  0  f2(0)  5  M1(0;5)
x 1 f2(1)  7  M2(1;7)

p2) Grafi cul funcţiei „f2” coincide cu dreapta „care trece” prin 
punctele distincte: M1(0;5) și M2(1;7)

adică: Gf2
 dreapta M1M2 

p3) Trasarea grafi cului 

Reprezentăm în sistemul cartezian /(planul) xOy cele două punc-
te: M1(0;5) și M2(1;7) și dreapta determinată de aceste puncte: 
y  2x  5(d)

Fig. nr. 6 Grafi cul funcţiei „f2”

Cazul II A:  Nivel de liceu (cls. a IX-a)
Sarcină de lucru:  Reprezentaţi grafi c, funcţiile „liniare”

f1: (-3; 1]  →ℝ;         f1(x)=3x+2

f2: ℝ  → ℝ;               f2(x)=3x+2

f3: ℝ  → ℝ;               f3(x)=|3x+2|

Rezolvare: Vom începe cu următoarea observaţie:

Cu toate că cele trei funcţii (scrise mai sus) „se aseamănă”: au 
aceeași formă: f(x)=3x+2 (pentru primele două funcţii), iar cea 
de a treia funcţie este „funcţia modul”; graficele acestora vor fi 
diferite, așa cum rezultă din reprezentarea lor realizată mai jos:

Gf1; unde  f1: (-3;1]  →  ℝ; f1(x)=3x+2

Răspuns:

1) Tabel de variaţie/Tabel de valori

Tabelul nr. 3 Tabel de variaţie/ valori f1

Pt  x=-3 (?) ⟹  f1(-3)=-7  ⟹ P1 (-3;-7)     (x-3)

Pt  x=1   ⟹  f1(1)=5    ⟹ P2(1;5)      (Facultativ:    x=0  ⟹  
f1(0)=2 )

2) Grafi cul funcţiei „f1” va fi  format dintr-un seg-
ment de dreaptă, respectiv: (P1P2]

Fig. nr. 7 Grafi cul funcţiei: f1(x)=3x+2;  xє(-3;1]
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Observaţie:

În cazul funcţiei f1: (-3;1] →ℝ; f(x)=3x+2 avem o „restricţie de 
domeniu” de defi niţie: xє (-3;1], care atrage automat și o „restric-
ţie de codomeniu”, respectiv: yє (-7;5].

În consecinţă, grafi cul lui „f1” va fi  un segment (semideschis) de 
dreaptă, adică:

Gf1= (P1P2];  

unde: P1(-3;-7) și P2(1;5) → extremităţile segmentului/grafi cului

Gf2= ? ;  unde f2: ℝ → ℝ;   f2(x)=3x+2

Răspuns: „Algoritmul de rezolvare” („pașii” de urmat, în reprezen-
tarea grafi cului funcţiei „f2”)

 p1)

 

               p2) Intersecţia grafi cului cu axele de coordonate:

 ∩Ox, dacă y=0; f2(x)=0; 3x+2=0;  ; A(- ;0)

 ∩Oy, dacă x=0; y=f2(0); y1=2; B(0;2)

Concluzie (parţială):   ∩Ox; A(-;0)

                                  ∩Oy; B(0;2)

          p3) Monotonia funcţiei f2:

1) Din expresia lui „f2”, avem: a=3>0 ; f2= fc. strict 
crescătoare

                                              (adică: Din x1<x2 ; f2(x1)<f2(x2))

Tabelul nr. 4 Tabel de variaţie

p4) Concluzie:   dreapta (AB), adică:

Fig. 8 Grafi cul funcţiei: f2(x)=3x+2;   (xεℝ)

 ; unde f3: ℝ → ℝ;  f3(x)=  (funcţie „modul”)

Răspuns: 

Metoda I 
(„Algoritmul dezvoltat” → pentru reprezentarea grafi cului func-
ţiei modul: „f3”)

Etape/„Pași” de urmat:

e1) Explicităm „funcţia modul”: 

e2) Reprezentăm grafi c funcţia modul f3(x)= ; xє ℝ, pe 
intervale, respectiv:

p1) Pentru xє[- ; ) ; f3(x)=  (fc. modul) devine:

  → ℝ;  f3(x)=3x+2, al cărei grafi c 

va fi  o semidreaptă, adică:

Tabelul nr. 5 Tabel de variaţie

 [P1P2 → „semidreaptă”      (limitată de punctul: P1(-  ;0) 
și care conţine pct. P2(0;2)
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Fig. nr. 9 Grafi cul funcţiei: f3(x)=  pt xє[-  ; )

 p2) Pt xє(- ;-  ) ; f3(x)=  
(funcţia modul) devine:

                   f3: (- ;-  ) → ℝ ;  f3(x)=-3x+2

Observaţie: Și în acest caz, grafi cul lui „f3” este o semidreaptă 

(deschisă) care pornește din punctul: P3(-  ;0) (care coincide cu 

punctul: P1(-  ;0)) și conţine P4(-1;1); deoarece avem:

Tabelul nr. 6 Tabel de variaţie f3

Pt. x=-1є(- ;-  ) adev. ; f3(-1)= -3(-1)-2 ; f3(-1)=1 ; P4(-1;1)

(iar pt x=-  ?  ; f3(-  )=-3(-  )-2=0 ; P3(- ;0) )     (x  - )

Deci:  (pt x -  ) este semidreapta deschisă: (P3P4

 p3) Concluzie: 

 „Reunind” cele două semidrepte: [P1P2 și (P3P4, care 
reprezintă cele două „ramuri” ale funcţiei modul:

;

obţinem grafi cul cerut, adică:

Fig. nr. 10 Grafi cul funcţiei modul f3(x)=  pt x  - 

Fig. nr. 11 Grafi cul funcţiei modul f3: ℝ → ℝ;   f3(x)= 

 

Metoda a II-a (Algoritmul „simplificat”)   „Pași”

 p΄1) Explicităm funcţia modul

  p΄2) Tabel de variaţie

Tabelul nr. 7 Tabel de variaţie pentru funcţia f3

 p΄3) Grafi cul funcţiei modul
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Fig. nr. 12 funcţia modul: f3(x)=;  xєℝ
Observaţii fi nale

O1)  Domeniul de defi niţie pentru funcţia modul este:  

 U [- ;)  ℝ, adică: xєℝ, iar codomeniul 

(aceleiași funcţii modul) este yє[0 ,), deoarece:  0 
adev ( ) xєℝ.

O2)  Grafi cul funcţiei „f3” (grafi cul funcţiei modul: 

f3(x)=;  xєℝ) se compune din 2 (două) semidrepte (re-
uniunea lor), reprezentate în Fig. 8 (sau Fig. 9) și care sunt sime-
trice faţă de axa/dreapta x=- .

O3) Monotonia funcţiei modul

Pt xє(-; - ) ; f3(x)=-3x-2   (fc. strict descrescătoare)

Pt xє[- ;) ; f3(x)=3x+2     (fc. strict crescătoare).

O4)  După efectuarea unui număr sufi cient de exerciţii (de 
reprezentări grafi ce, pentru „funcţii modul”), putem „opta” pen-
tru utilizarea „Metodei simplifi cate”, expusă mai sus.

Cazul II B: Nivel de liceu (cls. a XI-a și a XII-a)

Să se reprezinte grafic funcţia raţională f: D → ℝ; f(x)= .
Rezolvare:   Etape și pași în reprezentarea grafică:
 

Etapa I:

p1) Domeniul de defi niţie: Df  ℝ  - 

p2) Intersecţia cu axele de coordonate

Gf  Ox, dacă y=0 f(x)=0 ;;  ;

    

Gf   Oy, dacă x=0; y=f(0) sau y=0

Deci: Gf   Ox ; O (0;0) și A (-6;0)   (1)

          Gf   Oy ; O (0;0)                                                         

p3) Comportarea funcţiei la „extremităţi” (la )

Deci

                

nu există asimptote orizontale pt. Gf

p4) Continuitatea funcţiei date în pct. x0=2.

Calculăm limitele laterale în pct. x0=2  Df , și avem:

Deci:    ;  (asimptotă verticală 
pt. Gf)         (2)

 Etapa a II-a: Asimptote

p5) Asimptote orizontale: nu există, deoarece 

.

p6) Asimptote verticale:    asimptotă verticală, 

deoarece: .

 p7) Asimptote oblice:

                                

 (Forma generală pt. asimptotele oblice)

unde:        ;

               

Deci: ;  (asimptotă oblică spre , pt. 
Gf)        (3)
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Etapa a III-a (Derivata I)

p8) Calculul expresiei derivatei I: = ?

Avem:

 

      Deci:         (4)

p9) Rezolvăm ecuaţia  și afl ăm punctele de extrem

Avem:  ;   ; 

Deci: ;  punctele de extrem pt. 
Gf      (5)

 p10) Semnul derivatei I și punctele de extrem

 Pentru a putea stabili natura punctelor de extrem, vom 
studia semnul derivatei I, respectiv:

Tabelul nr. 8 Tabel de variaţie

Deci:   sau   

   (puncte de extrem pt. Gf)   (6)

ETAPA A IV-A: TABEL DE VARIAŢIE

Tabelul nr. 9 Tabel de variaţie

Etapa a V-a: Concluzie

Grafi cul funcţiei date arată astfel:

Fig. nr. 13 Grafi cul funcţiei raţionale   

Concluzii fi nale
În lucrarea de faţă, intitulată „Strategii euristice și al-

goritmice de învăţare utilizate în cadrul orelor de matematică”, 
mi-am propus următoarele „obiective”:

O1) Să prezint, succint, conceptele de bază (legate de această 
temă), respectiv:

• strategii didactice (definiţii, clasificări și caracterizări 
succinte)

• strategii euristice (care au la bază „învăţarea prin 
descoperire”)

• strategii algoritmice (care prezintă învăţarea pe bază de 
algoritmi).

O2)   Exemplifi carea celor două tipuri de strategii: euristice și 
algoritmice din domenii și niveluri diferite ale matematicii, re-
spectiv: 

1° strategii euristice și algoritmice utilizate în învăţământul 
primar

2° strategii euristice și algoritmice utilizate în orele de 
matematică din învăţământul preuniversitar: nivelul gimnazial 
și liceal.

În unele exemple, s-au prezentat, „simplificat”, soluţii și 
algoritmi de rezolvare, iar în alte exemple/probleme am dat 
rezolvări în detaliu urmate de: observaţii și repere strategice, 
respectiv sugestii metodice.
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Calculatorul (în cadrul cabinetului de informatică) sau 
laptopul (în cadrul unei săli simple) este în prezent și va deveni 
și în viitor cel mai important mijloc de a studia, de a asimila 
informaţii, de a învăţa, și asta datorită multiplelor posibilităţi de 
folosire. Un calculator (laptop) poate stoca informaţii diverse: 
texte, articole, cărţi, cursuri, imagini foto, muzică, hărţi etc.

Practic, calculatorul constituie o sumă de enciclopedii, 
care toate vin în sprijinul atât al elevilor, cât și al cadrelor 
didactice. Poate fi considerat o superbibliotecă la îndemâna 
tuturor. De altfel, considerăm că în viitor calculatorul va fi 
„profesorul interactiv”. Deocamdată însă, mai este nevoie de 
cadre didactice.

În privinţa folosirii practice a computerului la orele de 
geografie, menţionăm câteva aspecte (Indrieș, 2007).

Astfel, pot fi stocate pe calculator imagini din zona imediat 
apropiată a școlii, a localităţii: forme de relief, ape curgătoare sau 
stătătoare, vegetaţie, animale, așezări umane, căi de transport 
etc. Ca urmare, elevii, prin imagini color, vor reuși să cunoască 
mai bine și pe durată zona limitrofă localităţii apropiate. Pentru 
aceasta, este nevoie de un aparat foto digital, prin intermediul 
căruia imaginile pot fi transferate în calculator. După ce elevii 
cunosc orizontul apropiat, se pot oferi imagini foto fie prin 
fotografieri proprii, fie prin fotografierea altor imagini foto 
din diverse cărţi, enciclopedii etc. Este vorba de imagini foto 
reprezentative: de exemplu, imagini ale munţilor din ţara 
noastră, depresiunilor, văilor principale (Dunărea, Crișurile, 
Mureș, Olt, Siret, Prut), lacurilor importante (ex.: Sf. Ana; 
Porţile de Fier, Vidraru ș.a.), tipuri principale de vegetaţie: 
conifere, foioase, stepă; cele două categorii de așezări omenești, 
sate și orașe etc.

Acest mijloc ultramodern are posibilitatea de a rula CD-uri, 
DVD-uri, ca de ex., pe cele care însoţesc revista Terra, publicaţie 
pentru elevi, dar nu numai, cu diverse conţinuturi: cutremure 
de pământ, vulcani, Oceanul Arctic, tsunami etc., care au fost 
folosite la orele de geografie, la diferite clase. Menţionez că 
anul trecut au fost DVD-uri cu teme istorice (Egiptul Antic, 
Popoare Precolumbiene, Grecia Antică, Imperiul Roman etc.), 
care, la fel, au putut fi utilizate la orele de istorie (subsemnatul 
fiind doar profesor de geografie, pe ultimele nu le-am folosit, 
dar le recomandăm profesorilor de istorie).

Același calculator (laptop) are posibilitatea de a utiliza 
stickul pentru transfer de date de la un alt calculator – laptop 
sau la un alt calculator – laptop (de ex., subsemnatul are un 
stick de 2 GB, dar există, mai nou, și stickuri de 4 GB, de 16 
GB și chiar de peste 100 GB).

Remarcăm și posibilitatea de a avea acces la internet, cu 
o sursă extrem de bogată de informaţii din toate domeniile, 
inclusiv din geografie. Se pot consulta ziare electronice, reviste 
electronice, cărţi electronice etc. Iată, de ex., subsemnaţii 
au creat diverse lucrări (cărţi electronice: o enciclopedie a 
României, o enciclopedie mondială, un dicţionar geografic 
de termeni comuni, ultimul lansat pe internet, care vine în 
sprijinul elevilor, dar și al tuturor celor care doresc să știe cât 

mai multe despre geografie și geologie. Subliniez și faptul că 
aceste lucrări enciclopedice se găsesc și pe calculatorul propriu, 
dar și pe laptop, și astfel ele pot fi utilizate la ore și cursuri.

Menţionez, apoi, despre sistemul de informare AEL, folosit 
la orele de geografie, ca și la celelalte discipline școlare.

Cu ajutorul unor programe, se pot utiliza diverse aplicaţii: 
scriere de texte, articole, cărţi (Microsoft Word), desenare de 
hărţi sau alte schiţe (Winsurf, GIS), pentru expuneri cu diferite 
ocazii (conferinţe, simpozioane, congrese de geografie sau chiar 
la cursuri etc.) programul Power Point etc.

Nu în ultimul rând, menţionez programe pentru geografie, 
ca de ex., Google Earth sau altele, care constituie un mijloc 
deosebit de plăcut de informare pentru elevi, dar care se pot 
accesa doar prin intermediul internetului. Programul Google 
Earth s-a îmbunătăţit recent cu posibilitatea de a vedea bazinul 
Oceanului Planetar și, respectiv, observarea planetei Marte, a 
Lunii, a spaţiului cosmic etc.

În concluzie, calculatorul, inclusiv laptopul, este deosebit de 
important, cu posibilităţi multiple și complexe de folosire.
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UTILIZAREA CALCULATORULUI (LAPTOPULUI) LA ORELE DE GEOGRAFIE

Andrei C. Indrieș, Universitatea din Oradea,
Andrei A. Indrieș, Agenţia Paradis Travel, Oradea, Drd. Facultatea de Geografie, Universitatea din Oradea

ABSTRACT

In modern times, the computer has become an extremly effective means of acquiring information and passing it further.
Practically speaking, the computer can be used in all the stages of a lesson: evaluation, teaching, lesson reinforcement, revision and so forth.
A modern computer is able to store images (photos), maps, lesson plans, various courses, wich can then be easily accesed either by use of the desktop 

or by printing them, using a printer. Then, one can view various pieces of information on the Internet with the help of the famous search engine 
Google.

I myself, I use the computer (notebook) in class several times, when I need to run CD’s, or DVD’se, in conferences, at courses, in class, and so on.
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Centrarea pe elev este un atribut fundamental al paradigmelor 
educaţionale care își structurează demersul în dependenţă de o 
anumită caracteristică a relaţiei elev-proces sau/și elev-conţinut, 
în opoziţie cu paradigmele tradiţionale care accentuau rolul 
educatorului. 

Încă din secolul trecut începe să se prefigureze conceptul de 
„centrare pe elev” în opoziţie cu „centrarea pe profesor”: Carl 
Rogers, promotorul lui „client centered counseling” (O’Neill, 
2005), introduce această abordare în teoria educaţiei, dar i se 
asociază și poziţii ale altor pedagogi sau psihologi – Fröbel, Piaget, 
Malcom Knowles, abordată de pe diverse poziţii (filosofice, 
psihologice, sociopedagogice, instituţionale, empiriste, pragmatice 
etc.). Această paradigmă are la bază atât rezultatele cercetărilor 
de psihologie și psihofiziologie, cât și, pe de altă parte, evoluţia 
strategiilor didactice apărute ca urmare a dezvoltării tehnologiilor 
moderne.

Analizând literatura de specialitate, putem evidenţia câteva 
caracteristici ale activităţii centrate pe elev: 

– participarea activă a elevilor la construirea propriei cunoașteri; 
aceștia își construiesc cunoașterea pe baza cunoștinţelor și deprin-
derilor avute, înţeleg expectanţele și sunt încurajaţi să folosească 
autoevaluări ale progresului propriu; 

– se lucrează în colaborare, elevii înșiși fiind cei care decid 
asupra componenţei grupurilor și a modului de lucru, care își 
monitorizează propriul demers de învăţare pentru a înţelege cum 
se construiește cunoașterea și pentru a-și dezvolta strategii de 
învăţare; 

– acest tip de acţiune dezvoltă o motivaţie intrinsecă pentru 
atingerea scopurilor, iar activitatea reprezintă o învăţare autentică, 
o căutare activă a sensului; profesorii recunosc existenţa unor stiluri 
diferite de învăţare și îi ajută pe elevi să depășească dificultăţile, 
formulând întrebări pentru a-i orienta spre soluţia corectă.

O activitate educaţională este centrată pe elev dacă satisface, 
cumulat, următoarele cerinţe:

– se bazează pe caracteristicile personale ale elevilor;
– are ca scop dezvoltarea de competenţe;
– implică efectiv elevul în planificarea, executarea și evaluarea ei;
– constituie o experienţă de învăţare pozitivă;
 – permite transferul de experienţă la o altă situaţie educativă.
Studiile și rapoartele de cercetare publicate în ultimii ani scot în 

evidenţă un evantai extrem de larg de abordări concrete ale centrării 
pe elev la nivelul practicii educaţionale – comparativ cu centrarea 
pe profesor, structură specifică a demersului, controlul demersului 
de învăţare, (auto)evaluarea, motivaţia învăţării, construirea 
cunoașterii, autonomia elevului, interacţiunea elev-profesor, stilul 
de învăţare, metacogniţia, specificitatea softului educaţional, rolul 
consilierului școlar, regândirea pregătirii viitoarelor cadre didactice 
și a managerilor etc.

O parte dintre obiectivele motivaţionale – motivele extrinseci, 
disonanţa cognitivă trebuie stimulate în fiecare activitate didactică. 
De asemenea, este necesară crearea unei situaţii stenice, care să 
reducă anxietatea, să dezvolte atracţia faţă de conţinutul didactic. 
Pornind de aici, pe baza strategiilor didactice activizante, a unor 
tehnici motivogene, să se stimuleze și să se dezvolte plăcerea de 

a învăţa, curiozitatea, mirarea, îndoiala epistemică, încrederea în 
capacităţile cognitive, bucuria succesului, bucuria descoperirii/
redescoperirii soluţiilor unor probleme, a unor reguli, principii etc.

Substructurile psihice și trăsăturile vizate sunt premise și 
consecinţe ale atingerii obiectivelor cognitive. De aceea, se 
recomandă, în toate activităţile școlare și perișcolare, necesitatea 
unei coordonări adecvate a activităţilor instructiv-educative pe 
termen lung, întrucât procesul structurării și organizării unor 
asemenea trăsături psihice este complex.

În cadrul activităţilor școlare trebuie incluse obiective formative 
din domeniul afectiv, motivaţional și atitudinal urmărite prin 
crearea unor situaţii adecvate, a căror semnificaţie valorică să 
fie relaţionată cu praxisul social. Pentru atingerea acestora, este 
necesară conlucrarea tuturor factorilor educaţionali în contexte de 
viaţă și muncă stenice (Ionescu, Radu, 2001, p. 94).

Miron Ionescu (Ionescu, Radu, 2001, p. 96) afirmă că valenţele 
formative ale mijloacelor didactice influenţează mult metodologia 
didactică. De pildă, prezentarea unui film reduce durata expunerii 
educatorului, a conversaţiei cu elevii, chiar dacă imaginile sunt 
însoţite de comentariul profesorului.

Pe baza acestor afirmaţii, Miron Ionescu (Ionescu, Radu, 2001, 
p. 130) consideră că educatorul, prin demersurile sale didactice, 
trebuie să tindă să valorifice în activităţile instructiv-educative 
repertoriul de operaţii logice de care este capabil elevul la vârsta 
respectivă. Apropiind activităţile didactice de vârsta elevilor, 
se poate influenţa nu doar dezvoltarea stadiilor intelectuale 
atinse deja de elev, ci și stadii superioare, enunţând cerinţe mai 
complexe și realizând, astfel, disjuncţia necesară în comunicarea 
educaţională.

La baza acestor concluzii stau informaţiile oferite de Jerome 
Bruner (1970), care consideră că orice temă poate fi prezentată și 
abordată în forme care să pună accentul fie pe acţiuni obiectuale, 
fie pe imagini sau pe mijloace verbale. Alegerea uneia dintre aceste 
modalităţi sau combinarea lor oferă noi posibilităţi de diversificare 
a metodologiei didactice.

Autorul recomandă accentuarea caracterului formativ al stra-
tegiilor în cadrul educaţiei formale pentru cultivarea dorinţei 
și gustului pentru nou, stimularea căutărilor intelectuale, a 
descoperirilor, a aspiraţiilor creatoare, a încercărilor literare, 
artis tice, știinţifice, obţinerea performanţelor intelectuale 
superioare.

De asemenea, accentuarea caracterului practic-aplicativ ca 
direcţie de perfecţionare care derivă din necesitatea ca sistemul 
de cunoștinţe și abilităţi intelectuale și practice pe care elevii 
le achiziţionează să fie rezultatul participării lor afective la 
activitatea din clasă, laboratoare, cabinete, ateliere, investigaţie 
știinţifică.

Este necesară reevaluarea metodelor tradiţionale în modalităţi 
eficiente de organizare, conducere și îndrumare a activităţii 
cognitive a elevilor, de activizare și mobilizare a acestora, prin 
utilizarea unor strategii de instruire și autoinstruire bazate pe 
activitatea proprie a elevilor, respectiv pe un sistem de metode 
activizante îmbinate cu mijloace didactice eficiente și adecvate, pe 
care practica și cercetarea pedagogică le-a validat.

ROLUL STRATEGIILOR DIDACTICE ÎNTR-UN PROCES DE  ÎNVĂŢĂMÂNT EFICIENT

Loredana Tudor, Universitatea din Pitești, Facultatea de Știinţe ale Educaţiei

ABSTRACT

This articol is dedicated to making it easier to implement a variety of teaching methods and techniques. Here you’ll find information about 
teaching strategies that help students take more responsibility for their own learning and enhance the process of teaching for learning. Instructional 
strategies determine the approach a teacher may take to achieve learning objectives.

Lesson planning should focus firston content and classroom strategies, then on ways in which technologies can enhance the lesson. Building lessons 
on a solid, research-based foundation of effective strategies, adding appropriate technologies, and consistently applying those strategies should help 
ensure high-quality instruction that has the potential of maximizing student achievement.
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Fiecare educator poate construi și adapta diagrame ale seturilor 
de metode, tehnici și mijloace multimedia pentru o disciplină sau 
grup de metode. Criteriile restrictive sunt:

– gruparea elevilor într-o activitate să fie bine definită, flexibilă 
și stimulativă pentru noi organizări ulterioare;

– procesele și situaţiile de învăţare care cer un anumit tip de 
metodă sau asociaţii să fie coerente;

– principalele sisteme multimedia utilizate în condiţii de 
activitate normată să fie semnificative pentru decodificarea 
mesajului de bază.

Asigurarea relaţiei metode-mijloace este o direcţie care pretinde 
ca activităţile de predare-învăţare să  nu se desfășoare numai în 
sala de clasă, ci și în laboratoare, cabinete, ateliere, pe terenuri 
experimentale etc., în cadrul unor activităţi frontale, de grup și 
individuale.

Eficienţa mijloacelor de învăţământ în activitatea de predare-
învăţare este determinată în ultimă instanţă de metodologia 
folosită de cadrul didactic pentru integrarea acestora în activitatea 
didactică (Teodor, p. 37).

Eficienţa mijloacelor de învăţământ depinde nu numai de 
calitatea lor, ci, în primul rând, de modul în care sunt integrate în 
activitatea didactică. Indiferent de categoria lor, ele pot contribui 
la ridicarea eficienţei și calităţii învăţării numai atunci când sunt 
selecţionate și folosite raţional, când sunt subordonate atingerii 
obiectivelor didactice. În orice sistem de învăţare, metodele și 
mijloacele de învăţământ sunt interdependente, se condiţionează 
reciproc. Adaptarea riguroasă a mijloacelor de învăţământ la 
sarcinile pe care trebuie să le realizăm în activitatea de învăţământ 
constituie o condiţie indispensabilă a eficienţei acestor mijloace.

Referindu-se la implicaţiile practice ale dezvoltării educaţiei 
permanente, referitor la școală, autorii apreciază că „chiar dacă 
mult timp se vor păstra numeroase elemente tradiţionale (procesul 
este complex și nu poate fi forţat), este evident că deja au apărut 
transformări, unele aflate într-un stadiu avansat, altele în curs de 
constituire și de generalizare” (Jinga, Istrate, 2006, p. 191).

În acest sens, sunt analizate transformările evolutive care au 
reevaluat conceptele de predare, învăţare, evaluare.

– „procesul de învăţare, inaugurat încă din vârstă fragedă, va 
înlătura enciclopedismul inutil, legătura învăţământului cu viaţa, 
devenind principiul fundamental al politicii școlare” (Jinga, Istrate, 
2006, p. 191)

– „se va accentua dezvoltarea atitudinii creatoare faţă de cunoș-
tinţe, stimularea creativităţii, gradul de autonomie al elevilor, 
aspect ce va fi amplificat prin priceperea de a apela și la alte canale 
informative și formative din afara instituţiei școlare (biblioteci, 
mediateci, internet)” (Jinga, Istrate, 2006, p. 192)

– „se va accentua aspectul formativ al învăţământului, prin 
dezvoltarea deprinderilor și aptitudinilor de învăţare permanentă, 
formarea de capacităţi și competenţe” (Jinga, Istrate, 2006, p. 192)

– „încă din fragedă vârstă vor fi formate aptitudini de sociabilitate, 
idealurile umaniste, comportamentele morale pozitive, concepţia 
despre lume și viaţă” (Jinga, Istrate, 2006, p. 192).

Predarea, învăţarea, evaluarea se succedă și includ operaţii și 
decizii strategice, depinzând în mare măsură de buna lor corelare 
și deducere reciprocă, precum și de creativitatea educatorului 
și de factori care ţin de elevi – personalitate, nivel de pregătire, 
motivaţie. Strategiile reprezintă cheia reușitei activităţii instructiv-
educative și elementul ei central.

Se constată o vizibilă diversificare, reevaluare și extindere 
a metodelor și tehnicilor care permit o deplasare a procesului 
educaţional de la informare la formare, de la memorizare la 
raţionament și de la învăţarea mecanică la cea creativă, participativă 
și anticipativă.

Atât la nivel teoretic, cât și practic, se observă o reală penetraţie 
a mijloacelor moderne – de tipul sistemelor multimedia în meto-
dologia didactică, concomitent cu preocuparea pentru inte grarea 
lor efectivă în sistemul de metode și tehnici educative. Se vorbește 
din ce în ce mai mult de tehnologie educaţională, concepută ca 
„un model sistemic de proiectare, realizare și evaluare a întregului 
proces de învăţare și predare” (Block, 1977,  p. 18).

La nivelul sistemului de învăţământ se pune din ce în ce mai 
mult problema eficienţei, paralel cu perfecţionarea metodelor 
tradiţionale are loc un proces de introducere a unor metode, 

procedee și tehnici noi, care să răspundă mai bine cerinţelor 
educaţiei permanente, ale învăţământului formativ.

Pentru a conduce la o adevărată dezvoltare a individului și a 
societăţii, educaţia de bază „trebuie să fie axată pe însușirea de 
cunoștinţe și pe rezultatele învăţării (...). Metodele active bazate 
pe participare sunt în mod deosebit capabile să asigure învăţarea 
și să permită utilizarea plenară a potenţialităţilor celor implicaţi 
în procesul de învăţare. Este necesar să se exploateze potenţialul 
tuturor mijloacelor de informare pentru a răspunde nevoilor 
educative ale tuturor în domeniul social. Aceste elemente diverse 
(radioul, televiziunea etc.) ar trebui să alcătuiască un sistem 
integrat, adică să fie complementare, să se întărească reciproc și 
să răspundă unor norme comparabile. Ar trebui să contribuie la 
instaurarea unei educaţii permanente” (Jinga, Istrate, 2006, p. 
198).

Șoitu Laurenţiu și Cherciu Rodica afirmau că, pentru a asigura 
calitatea în educaţie, este necesar să se producă schimbări în 
structură, în conţinut, în procesul de predare-învăţare, în cele 
patru dimensiuni fundamentale ale organizaţiei școlare (2006, p. 
7):

– Dimensiunea structurală
– Dimensiunea instrumental-strategică – strategii și modalităţi 

de acţiune
– Dimensiunea socioafectivă 
– Dimensiunea integrării în comunitate.
Criteriile de apreciere a eficienţei unei strategii didactice în 

activitatea educaţională sunt sintetizate de pedagogi astfel:
– gradul de plăcere în învăţare pe care îl conferă elevilor, 

motivându-i intrinsec să-și construiască propriile înţelesuri și să 
interiorizeze cunoștinţele noi;

– eficienţa învăţării, nivelul de însușire a cunoștinţelor, 
deprinderilor și de atingere a obiectivelor;

– eficienţă în formarea și dezvoltarea abilităţilor de a folosi ceea 
ce au învăţat în practică și în viaţă;

– raportul dintre necesarul de timp solicitat și timpul disponibil;
– relaţia de eficienţă și complementaritate dintre metode, 

mijloace, forme de organizare a activităţii ca părţi componente ale 
strategiei didactice

Abordarea educaţională complementară formal-non-formal- 
informal asigură și aduce un plus valorii sistemului educaţional. 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară reprezintă spaţiul 
aplicativ care permite transferul și aplicabilitatea cunoștinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. 
Raporturile care se îndeplinesc între educaţia formală și non-
formală trebuie concepute și realizate în termeni de interdependenţă 
din perspectiva unei concepţii sistemice, globale asupra educaţiei. 
Se poate realiza o necesară și posibilă articulare:

– pentru că impactul altor surse este în creștere asupra perso-
nalităţii umane, pe măsură ce conţinuturile, metodele, mijloacele 
și formele de organizare cu care se confruntă cele două căi sunt mai 
atractive, variate, interactive și personalizate;

– este posibilă pentru că modul de organizare și desfășurare 
a educaţiei formale permite operarea cu deschideri atât spre 
acumulările realizate de elevi din alte surse, cât și spre o paletă mai 
largă și mai dinamică de strategii educaţionale centrate pe aceștia.

În funcţie de legătura lor cu procesul didactic desfășurat în 
clasă, activităţile în afara clasei și cele extrașcolare pot fi organizate 
în trei momente sau etape ale procesului didactic:

– la începutul unei teme/capitol având ca rol familiarizarea 
iniţială a elevilor cu sarcina de învăţare, trezirea interesului pentru 
temă, acumularea unui material faptic pentru dezbateri în clasă 
care vor urma;

– folosirea altor forme instructiv-educative în prelungirea/
continuarea lecţiei – consultaţiile, meditaţiile, cercurile pe obiectele 
de învăţământ, excursia didactică;

– pentru îmbogăţirea și  valorificarea cunoștinţelor din clasă.
Educatorul intervine pentru a organiza evenimentele lecţiei, 

trebuie să-și adapteze intervenţiile în funcţie de strategiile cognitive 
necesare pentru a trata cunoștinţele „cunoștinţele declarative, pro-
cedurale și condiţionale implicate, raporturile care trebuie stabilite 
între cunoștinţele generale și cele specifice, dezvoltarea treptată 
a autonomiei elevului, componentele motivaţiei școlare” (Bru, 
2007, p. 6).
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Interesul manifestat pentru optimizarea rezultatelor procesului 
didactic se exprimă în încercările de a identifica și a propune 
strategii mai eficiente. Principalele tendinţe în planul perfecţionării 
și modernizării strategiilor educaţionale sunt sistematizate de M. 
Stanciu (2003, pp. 229-234) în următoarele categorii:

– reevaluarea strategiilor tradiţionale criticate pentru caracterul  
pasiv al elevilor

– amplificarea impactului strategiilor de tip activ-participativ
– accentuarea caracterului euristic al lor
– diversificarea metodologiei didactice
– folosirea cu precădere a metodelor de tip acţional, aplicative
– însușirea unor metode și tehnici de muncă intelectuală
– informatizarea strategiilor prin integrarea învăţării asistate de 

calculator
– îmbinarea activităţii pe grupe cu cea frontală și individuală
– realizarea diferenţierii și penalizării activităţii de instruire.
Acţiunile educaţionale trebuie centrate pe elev, ca actor principal 

în actul didactic. El va asimila cunoștinţe, dar va fi învăţat să opereze 
cu ele și să le aplice în situaţii diverse. Educatorul va fi un moderator 
al procesului de predare-învăţare-evaluare. 

Pornind de la acest aspect și pentru realizarea calităţii, este necesar 
ca strategiile didactice să urmărească anumite standarde de calitate 
(Șoitu, Cherciu, pp. 24-25):

– să aibă consistenţă știinţifică: strategiile sunt astfel concepute și 
utilizate încât să asigure condiţiile pentru înţelegerea și interpretarea 
știinţei, pentru relaţionarea cunoștinţelor și evidenţierea legăturilor 
dintre diverse știinţe. Ele facilitează legătura elevilor cu cunoștinţele, 
asigurând dezvoltarea pe plan cognitiv, interacţiunea de tip socio-
afectiv stimulând dezvoltarea atitudinal-comportamentală;

– să fie integrative: realizează corelarea cunoștinţelor, a abilităţilor, 
a valorilor, a convingerilor și atitudinilor cu acţiunile concrete. Se 
folosesc astfel noile informaţii din domeniul știinţelor educaţiei, se 
stimulează și se promovează învăţarea cross-curriculară; 

– să fie centrate pe elev: acesta este o sursă activă, devenind 
partener în interacţiunea cu profesorul;

– să fie centrate pe valori: performanţele tinerilor se vor concretiza 
în facilitarea luării deciziilor bazate pe valori și relaţionarea acestori 
decizii cu realitatea socială;

– să fie activ-participative: urmăresc dezvoltarea unor sisteme 
cognitive bazate pe stimularea gândirii reflexive prin implicarea 
elevilor în situaţii din viaţa reală, și utilizarea în contexte variate a 
cunoașterii și a abilităţilor formate.

Direcţiile în care urmează să se dezvolte responsabilizarea elevului 
sunt:

– să se exprime pe sine 
– să comunice
– să participe activ la instruire – să caute soluţii, să colaboreze, 

să valorifice experienţe diferite, să se autoeduce permanent, în afara 
cadrului instituţionalizat, să extindă și să valorifice achiziţiile

– să acorde timp pentru instruire și autoinstruire, prin decizii 
raţionale și eficiente de petrecere a timpului pentru autoeducaţie

– să fie activ în relaţia cu profesorii
– să ia decizii – prin implicare, prin analiză și identificare a 

efectelor, prin acceptarea posibilităţii de a greși, prin angajamentul 
de a suporta consecinţele.

Autorul Joyce B.R., în lucrarea Learning how to learn, în 
„Theory into practice” (1980), menţionează relevanţa strategiilor 
pentru diferenţele individuale în învăţare. El apreciază că, pentru a 
asigura progresul intelectual al elevilor, este necesară o armonizare a 
strategiilor de predare cu nivelul conceptual la care se află elevii, dar 
într-o asemenea modalitate care să propulseze evoluţia spre stadiul 
următor. Autorul propune un tablou al relaţiilor prezumtive între 
strategii, grade specifice de structurare și niveluri conceptuale pentru 
care sunt adecvate:

– investigaţia de grup – grad scăzut de structurare – nivel 
conceptual ridicat

– instruirea programată – grad ridicat de structurare – nivel 
conceptual scăzut

– modelul investigaţiei știinţifice – grad moderat de structurare – 
nivel conceptual moderat.

Cercetările actuale demonstrează concludent prioritatea 
strategiilor active de învăţare, care îl pun pe elev în situaţia de 
participant activ la procesul de instruire-învăţare, care mobilizează 

eforturile personale, resursele cognitive și energetice ale elevului 
(curiozitate, interese, iniţiativă etc.), care sunt orientate concomitent 
spre gândire, acţiune, imaginaţie și creativitate.

Criteriile care trebuie respectate la nivelul proiectării și imple-
mentării unei situaţii de instruire în sensul său strategic, în opinia 
autorului Romiţă Iucu, sunt (2001, p. 99):

– reprezentarea cadrului didactic asupra procesului de învăţământ/
„poziţia teoretică” a profesorului, așteptările sale, competenţa și 
personalitatea sa;

– obiectivele situaţiei instrucţionale vor genera resursele previzio-
nate și restricţiile educaţionale, constituind un indicator al eficienţei 
strategiei; 

– structura și natura unităţilor de conţinut; 
– tipul de învăţare;
– stilul de predare, prin contribuţia adusă la „constituirea și 

echilibrarea unei relaţii educaţionale armonioase”;
– caracteristicile psihosociale ale partenerilor implicaţi în actul 

educaţional;
– ergonomia spaţiului școlar;
– timpul de instruire.
Locul central pe care îl ocupă strategiile în cadrul tehnologiei 

didactice este dat de faptul că proiectarea și organizarea lecţiei se 
realizează în funcţie de decizia strategică a profesorului corelată cu 
dorinţele și interesele elevilor. Strategiile didactice au un rol esenţial 
în toate fazele conceperii și realizării activităţii didactice (Oprea,  p. 
47):

– Faza proiectării – în funcţie de factorii care influenţează 
alegerea strategiei, profesorul decide ce strategie va folosi – bazată 
pe cercetare și descoperire, bazată pe cooperare/competiţie, bazată 
pe receptare activă etc.

– Faza de desfășurare a activităţii – când se materializează strategia 
prin adaptări continue și aceasta este aleasă în mod flexibil

– Faza de evaluare – când se apreciază rezultatele și eficienţa 
strategiei.

Autoarea enumeră următoarele funcţii ale strategiilor didactice 
(Oprea, p.  48):

– de organizare a procesului de învăţământ
– de aranjare, dispunere și combinare a metodelor, mijloacelor, 

formelor de organizare, în mod congruent și complementar
– de motivare a învăţării și de asigurare a eficienţei acesteia
– de orientare a demersurilor practice de realizare a învăţării
– de dirijare flexibilă către atingerea obiectivelor
– de conducere și coordonare a activităţilor de predare-învăţare-

evaluare
– de apreciere a tuturor variabilelor implicate și de adaptare a lor 

la situaţiile apărute
– de stimulare a creativităţii educatorului prin îmbinarea eficientă 

a componentelor strategiei.
Asocierea diferitelor metode, suporturi didactice, mijloace și 

forme de organizare a activităţii elevilor are în vedere compatibilitatea 
și exclusivitatea lor, complementaritatea sau valoarea compensatorie, 
succesiunea în timp sau alternanţa dintre ele. Folosirea lor izolată este 
mai puţin eficientă decât în combinaţie. Complexitatea unei situaţii 
de instruire este de așa natură încât solicită folosirea metodelor și 
mijloacelor, clasice sau moderne, nu ca entităţi distincte, ci ca resurse 
interdependente, care acţionează după principiul complementarităţii 
funcţiilor, al compensaţiei și susţinerii (întăririi) reciproce. 

„Ceea ce favorizează cel mai adesea succesul învăţării este tocmai 
această formă valorică de punere în valoare a unor asemenea resurse” 
– susţine autorul Ioan Cerghit (2008). De valoarea și de combinarea 
lor depinde valoarea și eficienţa strategiei. „O decizie strategică este 
o opţiune pentru cea mai bună modalitate de organizare coerentă 
și punerea în lucru a metodelor și resurselor materiale avute la 
îndemână în raport cu celelalte variabile constitutive ale situaţiei” 
(Cerghit, 2008, p. 330).

După opinia aceluiași autor, un bun profesor trebuie să stăpânească 
mai multe strategii, și, în funcţie de situaţia dată, să opteze pentru cea 
mai potrivită, constând în folosirea metodelor și ordonarea celorlalte 
resurse care vor asigura reușita deplină a acţiunii. Diversitatea 
situaţiilor de învăţare dată de natura conţinuturilor, a sarcinilor de 
învăţare, de ambianţa psihopedagogică și de modalităţile de reacţie 
ale elevilor solicită o diversitate de modalităţi de acţiune din partea 
educatorului.
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Strategia didactică prefigurează traseul metodic cel mai logic și 
mai eficient, care urmează a fi parcurs în abordarea unei înlănţuiri 
de situaţii educaţionale. Prin intermediul său, se urmărește punerea 
elevului în faţa unor sarcini de natură instructiv-educativă, ceea 
ce presupune utilizarea unor metode, procedee, mijloace, forme 
de organizare care să facă posibilă dobândirea cunoștinţelor și 
dezvoltarea competenţelor la un  nivel calitativ superior.

„Alegerea strategiei se face întotdeauna în spiritul cel mai 
pragmatic posibil, în confruntare cu diverse criterii de eficacitate 
sau de optimizare care permit să se efectueze o comparaţie relevantă 
între diverse strategii avute în vedere iniţial, să se dea câștig de 
cauză celei mai bune, celei apreciate după criterii de siguranţă, 
rapiditate, costuri, nivel de performanţă, natura performanţei, 
deplina utilizare a resurselor și mijloacelor etc.” (Cerghit, 2002, 
p. 285). 

Un alt autor, Miron Ionescu, analizează următoarele criterii 
de stabilire a  strategiilor, apreciind că, pentru stabilirea celui 
mai eficient și mai raţional mod de abordare a instruirii și 
autoinstruirii, de valorificare și combinare optimă a resurselor 
materiale și metodologice și de implicare activă a resurselor umane 
în secvenţele de predare, învăţare și evaluare, respectiv pentru 
stabilirea strategiilor didactice, trebuie să se ia în seamă anumite 
criterii (Ionescu,  Radu, 2001):

– concepţia pedagogică și didactică generală a perioadei 
respective și concepţia personală a cadrului didactic, rezultat al 
experienţei acumulate;

– sistemul principiilor didactice generale și al principiilor 
specifice disciplinei;

– obiectivele generale ale disciplinei, ale temei/capitolului și 
obiectivele operaţionale ale activităţii didactice, care trebuie să se 
coreleze și să se armonizeze cu strategiile utilizate; 

– natura și specificul conţinutului știinţific;
– clasa de elevi cu particularităţile sale: mărimea colectivului, 

gradul de omogenitate sau eterogenitate a colectivului, nivelul 
mediu de pregătire a clasei, particularităţile psihologice de vârstă 
și intelectuale, nivelul de dezvoltare intelectuală, capacitatea de 
învăţare a elevilor și mecanismele adoptate de aceștia, nivelul 
motivaţional al elevilor pentru activitatea de învăţare, sistemul 
de interese și aspiraţii ale elevilor, aptitudinile pe care elevii le au 
pentru obiectul de studiu respectiv;

– experienţa de învăţare pe care o au elevii, tipul de învăţare 
adecvat situaţiilor de instruire;

– natura probelor de evaluare – exerciţii, sarcini de lucru, 
activităţi practice – și tipul evaluării – sumativ, formativ sau 
alternant;

– dotarea didactico-materială a școlii, caracteristicile spaţiului 
școlar și ale mediului de instruire, resursele care pot fi puse la 
dispoziţie;

– timpul școlar disponibil pentru realizarea activităţii;
– personalitatea și competenţa știinţifică, psihopedagogică 

și metodică a cadrului didactic, stilul de activitate didactică, 
ingeniozitate și creativitate.

Construirea unei strategii se situează în contextul definit 
de variabile specifice unei situaţii de instruire. Capacitatea 
cadrului didactic de a exploata la maximum resursele materiale, 
psihologice, educaţionale de care dispune o situaţie instrucţională 
reprezintă un element de mare forţă al personalităţii manageriale 
a cadrului didactic, al stilului său educaţional. „Exploatarea atentă 
a multiplelor faţete de combinatorică și variabilitate la nivelul 
structurilor și al factorilor instrucţionali implicaţi poate asigura 
calitatea și eficienţa unui proces de instruire modern” (Iucu, 2001, 
p. 103).

Modernizarea învăţământului presupune și inovarea rolului 
educatorului, îndeosebi când sunt adoptate strategii care 
încurajează independenţa elevilor în învăţare, oferind un anumit 
grad de autonomie și stimulând efortul propriu al celui care 
învaţă.

În practica didactică nu este posibilă excomunicarea unor 
strategii și absolutizarea altora, dimpotrivă, ele se îmbină și se 
completează reciproc, în funcţie de situaţia concretă de predare 
și de învăţare. De aceea, este necesară realizarea unei combinări 
optime a strategiilor, care să sporească efectele instructiv-educative 
ale activităţii desfășurate.

Selectarea unei strategii de rezolvare presupune un set de 
operaţii:

– Definirea problemei
– Analiza spaţiului problemei
– Alegerea unei strategii de rezolvare
– Aplicarea acestei strategii
– Identificarea metodelor disponibile de rezolvare
– Monitorizarea rezultatelor.
Reușita activităţii educaţionale depinde de talentul sau abilitatea 

profesorului de a selecta strategiile și metodele optime de predare 
astfel încât elevul să trăiască o experienţă pozitivă de învăţare și 
semnificativă din punctul de vedere al nevoilor educaţionale și 
intereselor.

Situaţiile educaţionale sunt nedefinite sau slab definite. Chiar 
și situaţiile în care finalităţile sunt clare, starea iniţială de la care 
pornim – prerechizitele elevului, motivaţia și abilităţile sale, 
contextul educaţional, modul în care vor funcţiona operatorii – 
metodele și instrumentele – și constrângerile existente ne sunt 
necunoscute.

Alegerea unei strategii de instruire se produce într-un „câmp de 
factori” (Cerghit, 2008) și într-un registru variabil de posibilităţi. 
Deoarece în orice strategie sunt prezenţi și factori întâmplători, cu 
o pondere și un rol necontrolabil în cadrul acţiunii pedagogice, 
„finalitatea ei include un oarecare grad de probabilitate” (Cerghit, 
2008). Experienţa a arătat că, în fapt, calitatea acţiunii depinde 
nu doar de „cât de multe metode sau tehnici” (Cerghit, 2008) 
poate operaţionaliza educatorul, ci și de inspiraţia sau neobișnuitul 
strategiei concepute sau aplicate. Putem accepta caracterul 
nelimitat al metodelor, dar nu și pe cel al strategiilor care au 
un număr nelimitat, în termeni teoretici, deoarece depind de 
experienţa profesională, cultura pedagogică și metodologică, de 
creativitatea și imaginaţia creatorului, de nivelul comprehensiunii 
și adecvării educatorului la fiecare situaţie de învăţare.
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Societatea și economia zilelor noastre sunt tot mai tehnice 
prin schimbările produse în muncă, pentru că dispune 
de personal calificat, capabil să se descurce în domeniul 
comunicării simbolizate. În contrast cu aceasta, se observă, în 
ţările cu dezvoltare economică redusă, existenţa unui număr 
mare de elevi cu rezultate școlare slabe și care manifestă o 
tendinţă de abandonare timpurie a studiilor.

Deși comunicarea se poate stabili și prin mimică, atitudini, 
semne, desene, limbajul are multiple semnificaţii. George 
Morrison precizează rolul important care este acordat limba-
jului, deoarece prin receptare copilul îl ascultă pe profesor, 
își comunică nevoile și ideile, vorbește fluent și corect cu 
educatorul și colegii.

Până la vârsta de debut al școlarităţii, copilul învaţă să 
folosească limbajul pentru a comunica cu alţii, dar și pentru 
gândire sau rezolvarea unor probleme sau exprimarea 
imaginaţiei. Învăţarea limbajului marchează o etapă în evoluţia 
gândirii copilului, căci prin cuvânt el își reprezintă o realitate, 
o fiinţă, un obiect în absenţa sa. Limbajul constituie suportul 
pentru gândire și pentru inteligenţă.

Însușirea și folosirea limbii, ca mijloc de comunicare, 
presupune o viziune paradigmatică asupra componentelor 
limbii. Paradigma didactică pentru formarea, dezvoltarea și 
educarea limbajului cuprinde formarea sistemică a limbajului 
oral, învăţarea limbajului oral și scris, cultivarea limbajului 
textual și educarea capacităţilor comunicative.

În preșcolaritate, elaborarea strategiilor didactice diferenţiate 
și creative se impune cu necesitate, în primul rând, în dezvoltarea 
vorbirii, deoarece limbajul reprezintă nu numai procesul care se 
dezvoltă spectaculos, ci și instrumentul prin care se asimilează 
experienţa personală și care este influenţat de toate procesele 
psihice, în mod special de componenta afectiv-motivaţională.

Prin limbaj se realizează comunicarea copilului preșcolar 
cu toţi factorii socio-umani care participă la modelarea și 
informarea lui, adică la transmiterea și receptarea informaţiilor, 
impresiilor, trăirilor afective, judecăţilor de valoare, comenzilor.

Modalităţile de comunicare sunt multiple și variate, de 
la comunicarea verbală până la cea non-verbală prin gestică, 
mimică, pantomimică sau la comunicarea practic-operatoare 
prin acţiuni și obiecte. Comunicarea câștiga prin expresivitate 
în valoarea ei de simbolizare.

Realizarea limbajului presupune funcţionarea corectă a meca-
nismelor anatomo-fiziologice: componenta verbo-audi tivă și 
verbo-chinestezică, analizatorul vizual și cel tactil, com ponenta 
manual-chinestezică, elementele motorii ale mâinii, organele 
periferice ale vorbirii și scrierii, dar și zonele de proiecţie 
corticale.

O condiţie a bunei funcţionări ar fi capacitatea copilului 
preșcolar de a exercita autocontrolul exprimării proprii pentru 
dirijarea vorbirii sub raport lexical și semantic. Pe măsură ce 
activităţile preșcolarului se diversifică, la baza lor rămânând tot 
jocul, vorbirea devine mai clară și mai corectă, exprimarea este mai 
coerentă, fluentă și independentă, iar fondul lexical se îmbogăţește. 
Obiectivul major al dezvoltării vorbirii este înlocuirea exprimării 
reproductive cu cea independentă, creativă și dezvoltarea lor în 
relaţie cu funcţiile limbajului: de comunicare, cognitivă, expresivă, 
persuasivă, reglaj și autocontrol, formativă, fatică.

Limbajul verbal joacă rolul de instrument al gândirii și al 
formelor infralogice: topica, intonaţia, ritmul. De aceea, în 
preșcolaritate se impun o multitudine de obiective cu referire 
la dezvoltarea vorbirii. Noul „Curriculum pentru educaţia 
timpurie a copilului de la 3 la 6-7 ani” stabilește pentru 
domeniul dezvoltării limbajului, comunicării și a premiselor 
citit-scrisului, obiective-cadru, cum sunt:

• dezvoltarea capacităţii de a asculta în scopul înţelegerii 
limbajului;

• dezvoltarea capacităţii de a înţelege semnificaţia limba-
jului vorbit;

• dezvoltarea capacităţii de a comunica eficient;
• dezvoltarea capacităţii de a se exprima corect din punct 

de vedere gramatical;
• dezvoltarea capacităţii de a-și extinde progresiv voca bu-

larul;
• dezvoltarea interesului pentru carte;
• dezvoltarea interesului pentru citit;
• dezvoltarea capacităţii de a identifica diferite sunete ale 

limbii;
• dezvoltarea capacităţii de a utiliza diferite modalităţi de 

comunicare grafică;
• dezvoltarea capacităţii de a aprecia și de a utiliza limbajul 

scris și tipăritura în fiecare zi;
• dezvoltarea capacităţii de a utiliza mesaje scrise/vorbite 

în scopuri variate.
Toate aceste obiective se pot realiza printr-o multitudine 

de metode și tehnici didactice, pe fondul activităţilor ludice 
specifice vârstei preșcolare și prin conversaţia euristică perma-
nentă cu copiii. Un rol important îl joacă și construcţia simbo-
lică, realizată prin imagini sugestive pentru noţiuni.

Ariile curriculare specifice „Limbaj și comunicare” au în 
vedere formarea unor competenţe intelectuale și abilitare, 
exprimate în verbele: să asculte, să comunice, să exprime, să 
relateze, să aleagă, să identifice, să povestească, să denumească, 
să recunoască, să aleagă, să diferenţieze, să stea și să asculte.

În metodologie, verbele prezentate devin metode și procedee 

DEZVOLTAREA COMUNICĂRII COPIILOR CU AJUTORUL  LIMBAJULUI

Maria Tănase, Grădiniţa Nr. 44, Oradea

ABSTRACT

The society and economy of our times are becoming more and more technical through the changes that come up in daily work, as they dispose of 
qualified personnel, able to succeed in symbolized communication. By contrast, in countries with a reduced economic development there are a large 
number of students with weak school outcomes who seem to manifest a trend toward early school leaving.  

Although communication can also be established through mimicry, attitudes, signs, paintings, language has multiple meanings. George Morrison 
implies the important role given to language, as the child listens to the teacher, communicates one’s needs and ideas, speaking fluently and correctly to 
the pedagogue and the classmates. 

Up to the age where school starts, a child learns how to use language in order to communicate with others, but also for expressing thoughts and 
solving problems or expressing imagination. Language learning marks a stage in the evolution of a child’s thinking, as one pictures, through words, a 
reality, a human being, or an object in their absence. Language is the support for thinking and intelligence. 

Language appropriation and use, as a means of communication, supposes a paradigmatic vision of its constituting elements. The didactic paradigm 
for language creating, developing and education includes the systemic formation of oral language, the learning of written and oral language, the 
cultivation of textual language and the education of communicative capacities.
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specifice: povestirea, lectura după imagini, conversaţia, jocul 
didactic sau jocul de rol, observaţia și memorizarea.

În această primă treaptă de pregătire, metoda desfășurată 
se identifică cu acţiunea, cu activitatea educatoarei și a 
copiilor. Din punctul de vedere al lecturii copiilor, activităţile 
de comunicare și limbaj au rolul de a pregăti copilul pentru 
organizarea unei lecturi de calitate, pentru a deveni un bun 
cititor de lectură.

De-a lungul anilor de practică în învăţământul preșcolar, 
am constatat că vocabularul activ al copilului influenţează 
comportamentul și evoluţia lui apoi, ca școlar. Punând mereu 
copilul în situaţia de a rezolva probleme, el face, implicit, apel 
la limbaj.

Se știe că prin joc copilul pune în acţiune toate posibilităţile 
sale, toate potenţele sale intelectuale, fizice, morale. Jucându-
se, ei comunică și își dezvoltă limbajul, se socializează și își 
definesc personalitatea. Am organizat jocuri didactice pentru 
a-i deprinde cu familia de cuvinte, cu antonime, sinonime, 
omonime și i-am deprins să formeze cuvinte noi, prin derivarea 
cu sufixe și prefixe. Exemple de jocuri didactice sunt: „Caută 
rudele cuvântului”, „Completează ce lipsește”, „Repetă după 
mine”, „Ghici cine a venit la noi”, „Jocul silabelor”, „Răspunde 
repede și bine”, „Ce știi despre mine?”, „Spune mai departe” și 
altele. Prin exerciţii de vorbire se consolidează pronunţia corectă 
a sunetelor limbii române, perceperea auditivă a acestora în 
cuvânt. Pentru realizarea acestor exerciţii se utilizează poezii 
sau jocuri de cuvinte cum sunt: „Ursuleţ și Ursufleţ”, „Râu, 
Răţușcă, Rămurică”, „Albinuţa” și altele.

Urmărind perfecţionarea laturii semantice a limbajului, prin 
jocuri didactice se urmărește înţelegerea sensului cuvintelor, 
îmbogăţind vocabularul cu sinonime, omonime, antonime, 
diminutive. 

Un alt mijloc eficient de dezvoltare a limbajului și comunicării 
îl constituie povestirile. Prin intermediul lor, copiii dobândesc 
o serie de reprezentări despre obiecte, fenomene, fapte, 
întâmplări, diferite situaţii. Povestirile copiilor, fie libere sau 
create de ei, constituie un exerciţiu de educare a limbajului și de 
antrenare a proceselor intelectuale. Pentru educarea și formarea 
reprezentărilor verbale, povestirea depinde de conţinutul nara-
tiv și de calitatea exprimării. Pe lângă cunoștinţele transmise, 
prin povestire se îmbogăţește vocabularul copiilor, fiind și 
un mijloc de cultivare a imaginaţiei. Copiii care sunt puși 
în rolul de povestitor, în faţa auditorilor, sunt mândri să 
relateze cât mai corect, cursiv, expresiv. Exemple de povestiri 
sunt multe; amintesc doar câteva: „Povestea ursului cafeniu”, 
„Coliba iepurașului”, „Bradul”, „Mănușa”, „Ciripel cel lacom”, 
„Punguţa cu doi bani” sau „Legende istorice” și multe alte 
povești și povestiri despre plante, animale, fenomene ale naturii 
etc. Alături de povestirile clasice și repovestiri, am adăugat 
povestirea unui film de desene animate sau văzut pe casetă 
video ori la calculator.

Convorbirile și lecturile după imagini constituie metode de 
exersare a limbajului și comunicării copiilor. Având ca suport 
întrebările și răspunsurile, discursul copiilor este permanent 
orientat de intervenţiile educatoarei prin: De ce?, Ce credeţi 
că s-ar întâmpla dacă? etc. Copiii sunt puși în situaţia de a 
găsi soluţii, de a-și exprima gândurile, de a asigura o exprimare 
corectă, fluentă, logică. Prin convorbire, copiii sunt puși în 
situaţia „jocurilor de rol”, de a-și educa limbajul spontan, de a-și 
disciplina câmpul cognitiv și verbal și a-și organiza răspunsurile 
sau a pune întrebări corecte. De asemenea, convorbirea ajută 
la formarea deprinderilor de comunicare socială civilizată. 
Pot afirma că și lectura după imagini asigură exersarea unei 
exprimări corecte și logice, în care se combină memoria vizuală 
cu cea auditivă, totodată fiind un moment de anticipare a 
formării interesului și a unei căi de acces la valorile culturii. 
Pe lângă faptul că lecturile după imagini lărgesc și îmbogăţesc 
orizontul de cunoaștere și curiozitate al copiilor, acesta este și 
un mijloc stimulativ de educare a limbajului prin structurile 
gramaticale folosite: de alcătuire a propoziţiilor și frazelor, 
înlănţuirea logică a ideilor naraţiunii, folosirea substantivelor 
la singular și plural, a adjectivelor și pronumelor etc. Bazându-
se pe percepţia unui simbol al realităţii, citirea imaginilor 

stimulează aspectul creativ al limbajului.
Activităţile de memorizare, care pot fi de însușire, de 

repetare sau de verificare, au efecte spectaculoase privind 
comunicarea, în sensul că înnobilarea contextului este obţinută 
nu prin cuvinte noi, ci prin sintagme poetice, prin metafore 
noi. Prin învăţarea cât mai multor poezii, copiii își însușesc 
aspectul artistic al limbii literare, oferindu-le capacităţi sporite 
de comunicare. Prin muzicalitate, ritm, rimă, versuri și strofe, 
poeziile au rolul de a stimula gândirea retrospectivă, de a 
structura cunoștinţele, de a exprima în cuvinte și fapte ceea ce 
s-a asimilat.

Se poate spune că limbajul are largi posibilităţi de a sprijini 
imaginaţia prin conţinutul său semantic, iar dezvoltarea vorbirii 
și a conduitei verbale constituie factori hotărâtori în organizarea 
și ierarhizarea comportamentelor copilului preșcolar, cu atât 
mai mult cu cât la această vârstă există o acută nevoie pentru 
cuvinte noi, pentru comunicare, pentru fantezii verbale. La 
preșcolar expresivitatea vorbirii se amplifică, competenţa 
verbală este tot mai operantă, simbolistica jocului suprapusă 
peste cea a vieţii se exteriorizează tot mai mult prin limbaj.

Ca o concluzie, ficţiunea și simbolul joacă un rol important 
în gândirea preșcolarului, pentru care imposibilul devine 
posibil, dorinţele devin realitate împlinită ca în basme, în 
timp ce imaginarul devine real. Finalitatea oricărui discurs 
educativ „este formarea unui individ cu o bună competenţă de 
comunicare, sensibil la valoare”.
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INTRODUCERE

În ultimele decenii, ritmul schimbărilor sociale s-a extins, 
ceea ce impune creșterea cererii de învăţământ și educaţie. S-au 
amplificat, în consecinţă, și preocupările specialiștilor din domeniu 
în abordarea teoretică a conceptelor fundamentale, cu derivarea 
soluţiilor practice în vederea optimizării procesului de formare și 
educare a tinerei generaţii.

De-a lungul timpurilor s-au dat o sumedenie de definiţii 
acestei importante activităţi sociale, fără a epuiza însă întregul ei 
conţinut. Cei mai mulţi pedagogi acceptă ca suficient de nuanţată 
și cuprinzătoare următoarea definiţie: „Educaţia este o activitate 
de transformare dirijată a personalităţii copilului, o activitate 
socială prin intermediul căreia au loc selectarea, prelucrarea 
și transmiterea valorilor de la societate la individ, în vederea 
dezvoltării potenţialului biopsihic al acesteia și integrării active 
și creatoare în societate. Este o activitate de modelare a fiinţei 
umane” (Negreţ, I., 2005).

Această definiţie a educaţiei exprimă foarte clar importanţa 
majoră a acestei activităţi care reprezintă o componentă funda-
mentală a societăţii umane. Creșterea dorinţei de educaţie este un 
fenomen specific epocii contemporane, iar fiecare copil are dreptul 
la această activitate. Educaţia realizată în școală trebuie să pătrundă 
în cele mai îndepărtate locuri unde există copii, mai ales în satele cu 
o populaţie școlară mică unde nu se pot constitui clase cu efective 
normale de elevi, astfel practicându-se aici învăţământul în condiţii 
simultane.

Experienţa a dovedit că învăţătorul care lucrează în condiţii 
simultane poate avea aceleași rezultate ca învăţătorul care lucrează 
cu o singură clasă, prin alternarea muncii directe realizate la o clasă 
cu o activitate independentă a elevilor de la cealaltă clasă. Dar 
această muncă este foarte complicată, fiindcă în aceste condiţii de 
activitate învăţătorul are un ritm susţinut de lucru, el fiind obligat 
să parcurgă integral programa tuturor claselor cu care lucrează și să 
verifice mereu munca elevilor. De aceea se impune ca învăţătorul să 
caute mereu modalităţi de lucru optime în desfășurarea activităţii 
sale pentru a obţine rezultate cât mai bune cu elevii săi.

Din perspectiva etimologică, conceptul de optimizare derivă de 
la un superlativ al lui bun, optimus. În DEX (1998), noţiunea de 
optimizare este explicată ca: „alegerea și aplicarea soluţiei optime”. 
Acest lucru este însă posibil numai prin respectarea mai multor 
condiţii, și anume: îndeplinirea în mod creator a funcţiilor exercitate 
de cadrul didactic, orientarea și planificarea activităţii didactice, 
conceperea și desfășurarea metodică a lecţiilor în concordanţă cu 
obiectivele vizate, organizarea și dirijarea eficientă a procesului de 
predare-învăţare, reglarea adecvată a procesului de învăţământ pe 
bază de feed-back (Balan, B., 2005).

Lucrarea de faţă este un studiu asupra complexităţii învăţă-
mântului simultan și asupra dificultăţilor pe care le ridică organizarea 
instruirii școlare în sistemul simultan. Ea are o parte teoretică și una 
practică. Partea teoretică a lucrării cuprinde aspecte teoretice ale 
învăţământului simultan: condiţii și particularităţi, modalităţi de 
eficientizare a activităţii la clasele cu predare simultană. În partea 
practică, prin intermediul unor metode de cercetare (experimentul 
psihopedagogic, convorbirea, metodele pedagogice etc.), am 
urmărit rolul fișelor de muncă independentă în succesul școlar. În 
finalul lucrării am prezentat concluziile care derivă din cercetarea 
efectuată, avansând apoi pe marginea lor câteva propuneri pentru 
perfecţionarea și îmbunătăţirea activităţii învăţătorilor.

MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
LA CLASELE CU PREDARE SIMULTANĂ

În organizarea și desfășurarea activităţii în condiţii simultane 
fiecare moment își are importanţa sa și impune respectarea unor 
condiţii de ordin pedagogic și psihologic.

Astfel, gruparea claselor, unul dintre momentele de început 
ale organizării, are în vedere: asigurarea continuităţii activităţii 
învăţătorului cu același colectiv de elevi, stabilirea claselor simultane 
încât să nu fie alăturate ca vârstă pentru desfășurarea eficientă a 
muncii independente; repartizarea din timp a claselor pe învăţători 
pentru organizarea mai eficientă a timpului.

Lucrările de specialitate și practica școlară susţin că la unităţile 
unde se lucrează în același timp cu două clase, cea mai bună grupare 
este: clasa I cu a III-a și a II-a cu a IV-a.

În sfera organizării activităţii didactice intră și întocmirea 
orarelor. La școlile cu predare-învăţare simultană, orarele trebuie 
să realizeze următoarele obiective: cuplarea simultană a unor 
obiecte care face posibilă folosirea unor tipuri de lecţii diferite în 
cadrul aceleiași ore, cuplarea corectă a obiectelor care se predau în 
aceeași oră, la clase diferite, pentru organizarea eficientă a timpului; 
acordarea unei atenţii deosebite elevilor din clasa întâi, la care se 
formează deprinderile de muncă independentă, dar și celor din 
clasa a IV-a care se pregătesc pentru gimnaziu; cuplarea atentă a 
lecţiilor de educaţie fizică și muzică; programarea cu grijă a lecţiilor.

În condiţiile activităţii didactice simultane, la fel ca și în condiţiile 
activităţii didactice cu o singură clasă, se poate realiza planul de 
învăţământ și se poate parcurge integral conţinutul materiei la toate 
disciplinele școlare. Planificarea adecvată a activităţii didactice 
presupune realizarea atentă a planificărilor semestriale și anuale, dar 
și întocmirea unei planificări săptămânale care să ușureze activitatea 
învăţătorului.

MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE LA CLASELE I-IV ÎN 
CONDIŢIILE MUNCII SIMULTANE

Simona-Carmen Bercea, Liceul Teoretic „I. Jiga”, Tinca
Rodica Mărcuţ, Liceul Pedagogic „N. Bolcaș”, Beiuș

ABSTRACT

Increasing the wish for education is a specific fenomenon for the contemporary age. Education through school must reach the furthest places where 
there are children, especially the villages with a small school population where ordinary classes cannot be formed, so simultaneous teaching is applied 
here.

Experience has proved that a teacher that works in simultaneous conditions can have the same results as the teacher that works with only one class, 
by alternating direct work for a class with self work for the other class.But this kind of work is very difficult because in such conditions the teacher has 
a sustained rhythm of work, he has to go through the whole programme of all the classes that he works with and often check the pupils work. That’s 
why the teacher must find the best ways of developing his activities in order to obtain the best results with his pupils.

In the field of education, optimization is a permanent objective and for its achievement a complex activity must be led, determined by many factors 
among which is the teacher, no matter what level he works at, he is the key factor.



EDUCAŢIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ

122

Lecţia, în condiţiile predării-învăţării simultane, are două 
momente importante și distincte, și anume: a învăţătorului cu 
elevii și munca independentă. Astfel, în proiectarea didactică 
la clasele simultane, particularităţile lecţiei ar fi: verificarea orală 
este substituită de munca independentă a elevilor; gradul de 
conștiinciozitate în îndeplinirea sarcinilor și capacitatea de control 
sunt mai ridicate; grija mai mare pentru educarea atenţiei voluntare 
a elevilor și a capacităţii de a se concentra prin crearea unor condiţii 
adecvate de muncă (Gârleanu-Costea, R., Gheorghe, A., 1995).

ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ LA CLASELE CU PREDARE 
SIMULTANĂ

În învăţământul desfășurat în condiţii de predare simultană la 
două sau mai multe clase, activitatea independentă a elevilor 
reprezintă o componentă fundamentală, cu o pondere temporală 
și funcţională sporită. În esenţă „munca independentă dată elevilor 
spre efectuare nu este o simplă ocupaţie în timp ce învăţătorul 
lucrează cu o altă clasă, ci o necesitate, un mijloc de instrucţie și 
educaţie, un sprijin important în instruirea și educarea generaţiilor 
de copii” (Cega, E., 1994). Prin urmare, secretul succesului 
activităţii simultane îl constituie tocmai capacitatea și priceperea 
învăţătorului de a asigura, în primul rând, un conţinut și forme 
adecvate exerciţiilor de muncă independentă pe care trebuie să le 
efectueze, precum și de a alterna corect activitatea directă cu munca 
independentă a elevilor (Molan, V., 2000). 

Obiectivele urmărite prin intermediul activităţii independente 
sunt (Crăciun, C., 2001): formarea, dezvoltarea și consolidarea 
unor priceperi și deprinderi cu caracter general; deprinderea de a 
folosi manualul, de repetare sistematică etc.; formarea, dezvoltarea 
și consolidarea unor deprinderi speciale: citit, scris etc., al căror 
rezultat va fi un stil de muncă raţional.

Prin activitatea independentă se urmăresc și alte obiective: 
formarea spiritului de observaţie, dezvoltarea proceselor psihice 
de cunoaștere (gândire, memorie, imaginaţie, limbaj), formarea 
spiritului de independenţă și a iniţiativei, formarea unor trăsături 
pozitive de voinţă și caracter (dârzenie, perseverenţă, curaj etc.) etc. 

Totodată, activitatea independentă contribuie și la formarea 
intelectuală a elevilor deoarece contribuie la dezvoltarea proceselor 
de cunoaștere a acestora, a spiritului de iniţiativă și organizare, a 
voinţei, la formarea deprinderii de a lucra ordonat și mărește 
încrederea elevului în forţele proprii (Gârleanu-Costea, R., 
Gheorghe, A., 1995).

Activitatea independentă se poate desfășura atât înainte 
de predarea noilor cunoștinţe, pentru reactivarea informaţiei 
obţinute anterior și pregătirea însușirii noilor cunoștinţe, cât și 
după transmiterea noilor cunoștinţe pentru fixarea și consolidarea 
acestora.

Activitatea independentă a elevilor trebuie să respecte mai multe 
cerinţe, și anume (Crăciun, C., 2001): organizarea raţională a unor 
exerciţii de muncă independentă; dozarea eficientă a timpului 
de lucru al învăţătorului; realizarea unitară a lecţiei; formularea 
explicită a cerinţelor de lucru; dozarea raţională a volumului de 
muncă independentă; diversificarea temelor și stabilirea unor 
sarcini interesante; controlarea și aprecierea fiecărei sarcini de 
muncă independentă.

Munca independentă, în condiţiile predării simultane, poate 
îmbrăca mai multe forme. Astfel, în funcţie de durata și de 
momentul aplicării lor, formele activităţii independente se grupează 
astfel (Crăciun, C., 2001):

a) activităţi de scurtă durată (4-5 min.). Acest tip de activităţi 
se organizează la începutul orei la clasa cu care învăţătorul va 
lucra direct în prima secvenţă a lecţiei, în timp ce celeilalte clase îi 
comunică tema de lucru; se poate realiza și la sfârșitul orei, la clasa 
cu care el a lucrat direct în a doua secvenţă a orei, pentru timpul 
când el va efectua verificarea executării temelor de către cealaltă 
clasă.

b) activităţi de lungă durată (20-25 min.). Activităţile de 
acest tip sunt de asimilare a cunoștinţelor presupuse pentru ora 
respectivă, în care elevii unei clase sunt angajaţi în timpul când 
învăţătorul lucrează cu cealaltă clasă.

Formele de muncă independentă pot fi clasificate și după scop, 
obţinându-se următoarea clasificare (Crăciun, C., 2001): destinate 
pregătirii elevilor pentru însușirea de noi cunoștinţe; cu rol de 
fixare a cunoștinţelor predate la ore; cu rol de recapitulare și 
sistematizare a cunoștinţelor anterioare; pentru formarea de 
priceperi și deprinderi.

După conţinutul muncii independente, se disting mai multe 
forme: activitatea cu manualul; activitatea cu alte cărţi de utilitate 
școlară: dicţionare, îndreptare, culegeri de exerciţii de gramatică și 
ortografie, antologii de texte literare, reviste pentru copii etc.

Activitatea didactică a elevilor din clase simultane trebuie să se 
desfășoare pe baza acelorași principii didactice și să asigure elevilor 
o pregătire substanţială, să-i înarmeze cu cunoștinţe, priceperi și 
deprinderi, să le dezvolte procesele de cunoaștere (Nicola, I., 2003).

Activitatea independentă contribuie atât la formarea de-
prin  derilor de lucru individual, cât și la dobândirea de noi 
cunoștinţe. Prin urmare, identificăm (Crăciun, C., 2001): munca 
independentă pregătitoare pentru predarea cunoștinţelor noi și 
munca independentă ulterioară activităţii de predare.

În munca independentă ulterioară activităţii de predare, 
accentul este pus pe consolidarea cunoștinţelor, dar mai ales pe 
formarea priceperilor și deprinderilor de muncă intelectuală 
independentă, sarcina importantă și specifică în predarea la clasele 
simultane. Se știe că, pe măsura formării acestor capacităţi, începând 
din clasele I-II, întreaga activitate instructiv-educativă se desfășoară 
tot mai bine, cu o eficienţă tot mai sporită. 

Când se dă munca independentă în cadrul lecţiilor de consolidare, 
se are în vedere ca temele formulate să permită verificarea și 
controlul însușirii lecţiilor anterioare, paralel cu utilizarea datelor și 
formarea deprinderilor de muncă independentă.

FIȘELE DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ

În organizarea activităţii independente ulterioare muncii cu 
învăţătorul, fișele de muncă independentă pot cuprinde sarcini de 
muncă diferenţiată, în funcţie de nivelul, posibilităţile și interesele 
fiecărui copil. Ele se dovedesc deosebit de utile și au următoarele 
avantaje (Gârleanu-Costea, R., Gheorghe, A., 1995): posibilitatea 
individualizării sarcinilor în funcţie de progresul fiecărui elev; 
adunarea și păstrarea fișelor cu temele rezolvate permit o bună 
cunoaștere a evoluţiei tuturor elevilor; cerinţa de a rezolva sarcinile 
de pe fișă îmbină controlul cu autocontrolul, permiţând aplicarea 
principiilor învăţământului programat, adaptat nivelului acestor 
clase; timpul de lucru este mai bine folosit (rapiditate, liniște) 
în raport cu temele date pe tablă spre a fi copiate în caiete, sau 
copierea din manuale, elevii deranjându-se reciproc atunci când au 
de rezolvat același exerciţiu.

Asemenea fișe se întocmesc pentru fiecare lecţie și comportă o 
muncă suplimentară, care nu constituie o pierdere de timp dacă 
o raportăm la economia de timp și energia din cadrul lecţiilor, la 
atractivitatea și eficienţa acestui demers.

În munca la clase simultane există și activităţi comune, 
ocazionate de temele lecţiilor, de opţionalul ales sau de faptul că nu 
permit o desfășurare separată, pe clase, în intervale orare diferite.

Prin aceste activităţi se captează atenţia ambelor clase: purtându-
se conversaţii cu elevii, se fixează unele cunoștinţe, se dobândesc 
altele noi ori se revăd și se consolidează unele priceperi și deprinderi 
însușite anterior. Elevii clasei mai mici preiau idei, le repetă, se 
conving de adevărul unor cunoștinţe. Efectul educativ al activităţilor 
organizate prin activitatea comună (exemplu: activităţi practice, 
excursii, serbări, proiecte, realizarea unor portofolii folosind metoda 
proiectelor, afișe, educaţie muzicală, educaţie fizică etc.) este mare, 
iar cunoștinţele se transmit mai ușor de la elev la elev. Condiţia 
esenţială a organizării activităţii comune este identitatea tematică.



STRATEGII DE CUNOAȘTERE ȘI INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ

123

METODOLOGIA CERCETĂRII

Realizarea optimizării învăţământului necesită o cunoaștere prealabilă 
a elementelor care intră în structura acestui proces. Dintre aceste 
elemente menţionăm curriculum, metodele de predare, activitatea de 
evaluare și, mai ales, concepţia învăţătorului despre toate acestea.

„Fiecare învăţător e preocupat în permanenţă de găsirea celor mai 
eficiente căi și metode prin care să asigure reușita școlară a tuturor 
elevilor încredinţaţi de societate pentru instruire și educare. Acesta 
este cel mai nobil ideal și cea mai înaltă îndatorire a unui slujitor 
al școlii românești, continuator al unei tradiţii culturale păstrătoare 
a virtuţilor creștine. Nu întâmplător în limba română termenul de 
«învăţare» este un termen generic având sensul originar, biblic, de 
cel care dă învăţătura, cel care dă/răspândește lumină. Cu acest sens, 
termenul este aplicat extensiv asupra tuturor celor care desfășoară 
activitatea instructiv-educativă, într-o utilizare metaforică.”

După cum reiese și din acest citat, învăţătorul are o responsabilitate 
foarte mare privind pregătirea și asigurarea reușitei școlare a tuturor 
elevilor săi. Acesta trebuie să modeleze personalităţile, să-i facă 
purtători de trăsături morale sănătoase, să le asigure baze solide de 
cunoștinţe teoretice și practice pentru treptele ulterioare de pregătire. 
Adaptarea la munca în condiţii simultane creează multe neajunsuri, 
întrebări și nemulţumiri în realizarea conţinutului programelor 
școlare, timpul de lucru cu elevii fiind cea mai acută problemă. 
Mai mult, literatura pedagogică a scris prea puţin despre munca 
învăţătorului care lucrează în aceste condiţii, în ciuda faptului că 
în mediul rural numărul școlilor care au un astfel de regim este 
destul de mare. Acestea sunt doar câteva dintre motivele obiective și 
subiective care ne-au determinat să realizăm această lucrare.

Obiectivele urmărite în lucrare sunt: selectarea și prelucrarea 
informaţiilor teoretice și practice referitoare la activitatea la 
clasele simultane; identificarea unor modalităţi de optimizare a 
activităţii didactice la clasele I-IV, în condiţiile muncii simultane, 
la disciplinele limba română și matematică; optimizarea unui set 
de fișe de muncă independentă pentru dezvoltarea capacităţii de 
muncă independentă la copiii din clasele cu predare simultană.

Ipotezele cercetării sunt:
1. Cu cât fișele de lucru sunt folosite mai timpuriu în clasele 

cu predare simultană, cu atât mai mult se va optimiza 
activitatea didactică.

2. Cu cât fișele de lucru sunt mai diversificate, cu atât 
rezultatele obţinute de elevi sunt mai bune.

3. Cu cât nivelul de dificultate a fișelor este gradual, cu atât 
rezultatele elevilor sunt mai satisfăcătoare.

Din multitudinea metodelor de cercetare oferite de literatura 
de specialitate le-am selectat pe cele care s-au dovedit a fi mai 
eficiente în realizarea obiectivelor propuse, și anume: observaţia, 
convorbirea, metoda aprecierii obiective, experimentul, studiul de 
caz, metodele statistice.

Datele care stau la baza concluziilor cu privire la tema studiată au 
fost obţinute în urma aplicării unei metodologii de cercetare asupra 
unui eșantion de 11 elevi – clasa I și clasa a III-a, clase simultane 
de la Școala Generală din Răbăgani. Componenţa eșantionului, în 
funcţie de clasă și de sex, este următoarea:

Tabelul nr. 1 Distribuţia elevilor după sex 1

CLASA Distribuţia elevilor după sex TOTAL

F B

I 3 1 4

a III-a 4 3 7

TOTAL 7 4 11

Prin studierea fișei de caracterizare psihopedagogică, am con-
statat că elevii cuprinși în eșantion au o dezvoltare fizică și psihică 
normală. 

În cercetarea noastră am urmărit, în primul rând, determinarea 
la elevii studiaţi a capacităţii de învăţare la limba română și la 
matematică. În acest sens, am aplicat mai întâi un test la limba 
română (pt. cls. I și a III-a) și unul la matematică (pt. cls. I și a 
III-a) (ANEXA 1).

Rezultatele la preteste sunt cuprinse în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 2 Distribuţia rezultatelor la pretest 

Nr.
crt.

NUME/
PRENUME

CLA SA REZULTATELE OBŢINUTE LA PRETEST

LIMBA ROMÂNĂ MATEMATICĂ

1 A.A. I B B

2 B.M. I FB FB

3 L.L. I B FB

4 T.M. I S S

5 C.A. a III-a B B

6 J.A. a III-a FB FB

7 M.E. a III-a FB FB

8 S.A. a III-a B B

9 T.S. a III-a FB B

10 U.C. a III-a S B

11 Z.A. a III-a I I

Pe baza rezultatelor obţinute se poate concluziona că majoritatea 
elevilor din clasele simultane studiate au obţinut la pretest rezultate 
bune și foarte bune (72,72%). Există, totuși, un procentaj ridicat de 
elevi care au obţinut la pretest calificativele suficient și insuficient 
(27,28%). Dintre elevii cu rezultate slabe și foarte slabe, majoritatea 
sunt de etnie romă (2 elevi) și doar un elev este român. Acest 
lucru se poate datora și faptului că acești copii fac parte din familii 
numeroase, cu condiţii de locuit precare, părinţii fiind dezinteresaţi 
de rezultatele copiilor. Acești copii nu au un program de muncă 
stabilit de părinţi, iar părinţii nu colaborează cu școala. La copilul 
român, din clasa a III-a, cu rezultate slabe la pretest, părinţii sunt 
plecaţi la muncă în străinătate, el fiind lăsat în grija unor bunici în 
vârstă și cu probleme de sănătate. 

După acest pretest, pe parcursul a patru săptămâni (perioada 
25.03-18.04.2008), am aplicat elevilor din eșantion fișe de muncă 
independentă, la limba română și matematică), cu cerinţe de 
dificultate graduale (de la simplu, la complex), prin care am urmărit 
optimizarea activităţii didactice, dar și stimularea progresului școlar 
(Anexa 2).

Pentru a-i face curioși și motivaţi pentru activităţi, am numit 
clasa I grupa veveriţelor, iar clasa a III-a grupa iepurașilor. Apoi 
fiecare fișă de lucru a fost individualizată cu câte o veveriţă sau un 
iepuraș, în funcţie de clasa de provenienţă, animăluţ pe care fiecare 
copil trebuia să-l coloreze cât mai frumos și să-i dea un nume. De 
asemenea, pentru a menţine interesul copiilor pentru activitatea cu 
aceste fișe, în ultimele două săptămâni, pentru că se apropia Paștele, 
fiecare fișă de lucru a avut un exerciţiu cu activităţi transdisciplinare 
care au avut ca temă sărbătoarea Sfintelor Paști. La finalul celor patru 
săptămâni iepurașul a trimis copiilor un coș cu ouă de ciocolată.

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute de elevii clasei I, la 
fișele de limba română, este următoarea:
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Fig. nr. 1 Histograma rezultatelor obţinute de elevii cls. I la 
pretest – limba română 

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute de elevii clasei a 
III-a, la fișele de limba română, este următoarea:
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Fig. nr. 2 Histograma rezultatelor obţinute de elevii cls. a III-a 
la pretest – limba română

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute de elevii clasei I, la 
fișele de matematică, este următoarea:
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Fig. nr. 3 Histograma rezultatelor obţinute de elevii clasei I la 
matematică

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute de elevii clasei a 
III-a, la fișele de matematică, este următoarea:
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Fig. nr. 4 Histograma rezultatelor obţinute de elevii cls. a III-a 
la matematică

Comparând rezultatele obţinute la cele două discipline, pe 
parcursul celor patru săptămâni, am constatat un progres evident 
la ambele clase și ambele discipline. Elevii celor două clase s-au 
descurcat bine, în ultima săptămână de testare rezultatele la cele 
două discipline fiind aproape în totalitate foarte bune și bune. 
Un singur elev (Z.A.) din clasa a III-a a obţinut calificativul S la 
ambele discipline, evoluând însă de la prima săptămână de testare 
când a obţinut doar I. Este copilul ai cărui părinţi sunt plecaţi în 
străinătate, la muncă, iar bunicii sunt prea bătrâni ca să mai aibă 
răbdare cu el. 

După această perioadă de experimentare am aplicat celor două 
clase teste de verificare la ambele discipline, pentru a constata dacă 
elevii au înregistrat sau nu un progres școlar, în urma folosirii 
fișelor de muncă independentă (Anexa 3). Rezultatele obţinute 
sunt prezentate mai jos:

Tabelul nr. 3 Distribuţia rezultatelor la posttest 

Nr. crt. NUME/PRENUME CLASA REZULTATELE OBŢINUTE LA 
POSTTEST

LIMBA ROMÂNĂ MATEMATICĂ

1 A.A. I B FB

2 B.M. I FB FB

3 L.L. I B FB

4 T.M. I B B

5 C.A. a III-a FB FB

6 J.A. a III-a FB FB

7 M.E. a III-a FB FB

8 S.A. a III-a FB FB

9 T.S. a III-a FB B

10 U.C. a III-a B FB

11 Z.A. a III-a S S

Comparând rezultatele obţinute la pretest cu cele de la posttest, 
am obţinut următorul tabel:

Tabelul nr. 4 Distribuţia rezultatelor la pretest şi posttest 4

Nr.
crt.

NUME/
PRE NUME

CLS. REZULTATELE OBŢINUTE

LIMBA ROMÂNĂ MATEMATICĂ

Pretest Posttest Pretest Posttest

1 A.A. I B B B FB

2 B.M. I FB FB FB FB

3 L.L. I B FB FB FB

4 T.M. I S B S B

5 C.A. a III-a B FB B FB

6 J.A. a III-a FB FB FB FB

7 M.E. a III-a FB FB FB FB

8 S.A. a III-a B FB B FB

9 T.S. a III-a FB FB B B

10 U.C. a III-a S B B FB

11 Z.A. a III-a I S I S

Prin compararea rezultatelor obţinute se constată progres la 
ambele clase și la ambele discipline. Astfel, la clasa întâi, la limba 
română, eleva L.L. a obţinut la posttest FB (în pretest B), iar elevul 
T.M. a obţinut B (de la S – în pretest). La clasa a III-A, progres 
școlar au  înregistrat toţii elevii.

La matematică, rezultatele la posttest au fost bune și foarte 
bune, toţi elevii înregistrând progres. Un singur elev (Z.A., din 
clasa a III-a) a luat calificativul S, evoluând însă de la I (în faza de 
pretest).

Pe lângă rezultatele obţinute, am constatat și un interes mai 
deosebit pentru activităţile la care se lucrează pe fișe de muncă 
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independentă. Chiar și elevii cu rezultate slabe la testarea iniţială au 
obţinut rezultate mai bune, implicându-se cu plăcere în rezolvarea 
sarcinilor. Astfel, s-a confirmat ipoteza conform căreia cu cât fișele 
de muncă independente sunt mai diverse și mai atractive, cu atât 
elevii se implică mai mult în rezolvarea lor, iar rezultatele sunt mai 
bune.

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Direcţiile de acţiune care trebuie realizate pentru optimizarea 
activităţii instructiv-educative, pentru realizarea succesului școlar 
al tuturor copiilor din învăţământul primar care învaţă în condiţii 
simultane, sunt multiple și se referă la probleme de planificare, 
proiectare, organizare, perfecţionarea predării conţinutului dis-
ciplinelor școlare și a metodologiei didactice, îmbunătăţirea condi-
ţiilor didactico-materiale și a sistemului de relaţii învăţător-elevi și 
dintre învăţător și familia elevilor.

Subliniem că, din multitudinea acestor aspecte, modul în care 
este conceput și realizat actul pedagogic determină mutaţii calitative 
în actul didactic, în ridicarea continuă a nivelului de pregătire a 
elevilor. De aceea, în centrul atenţiei trebuie pusă întotdeauna 
pregătirea pentru lecţii, urmând să se realizeze, prin conţinutul 
lor, trecerea de la rezultatul scontat în proiect, la cel realizat în 
fapt. Trebuie urmărit ca obiectivele lecţiilor să fie clare și precise în 
sensul că alături de cunoașterea și înţelegerea a ce anume să facă, 
să știe și de ce, în ce scop să înveţe, demers care are o contribuţie 
la conștientizarea actului învăţării și al muncii. În acest proces un 
rol deosebit îl are motivaţia învăţării, cu evoluţia sa de la forma 
predominant intrinsecă ce influenţează gradul de concentrare a 
elevilor, asigură autocontrolul și mobilizează potenţialul psihic de 
care dispun aceștia.

De reţinut este faptul că în stabilirea lecţiilor se ţine seama de 
particularităţile de vârstă ale elevilor din fiecare clasă, cum sunt: 
capacitatea de efort, puterea de concentrare, ritmul de lucru etc., 
care se deosebesc de la o clasă la alta.

Avându-se în vedere posibilităţile în organizarea procesului 
didactic în condiţii simultane, menţionăm că eficienţa acestui 
proces depinde, în mare măsură, de densitatea activităţilor desfă-
ș  urate, de ritmul de lucru al elevilor și de varietatea proceselor 
la care aceștia participă; cu cât aceste aspecte ale muncii la clasă 
sunt mai bine și mai raţional organizate, cu atât se obţin rezultate 
mai bune privind dobândirea cunoștinţelor, formarea stilului de 
muncă intelectuală, a obișnuinţelor de a lucra sub control, în clasă 
și independent, atât în clasă, cât și acasă.

Datorită faptului că se lucrează cu două, trei sau patru clase 
simultan, nu este permisă risipa de timp, lecţiile trebuie să aibă o 
densitate sporită și să fie angajaţi toţi elevii la lecţie în fiecare oră, pe 
măsura posibilităţilor lor, prin metode și prin procedee stabilite în 
funcţie de clasă, dar și de individ, să se determine mărirea treptată 
a efortului și asimilarea progresivă a acestuia. Procedând astfel, am 
reușit să obţinem rezultate în munca la clasă. 

Lucrând cu un efectiv mic de elevi, 11 elevi, conexiunea inversă 
s-a realizat mult mai bine; dialogând în fiecare oră, cu fiecare elev, 
am cunoscut nivelul de însușire a cunoștinţelor, momentul iniţial 
când au apărut greutăţi în înţelegerea conţinutului de idei, în 
formarea deprinderilor de scriere corectă, și așa am putut interveni 
operativ în recuperare. Pentru a avea un autocontrol permanent 
asupra eficienţei muncii la clasă, am urmărit la sfârșitul lecţiilor ce 
anume știu elevii, cum operează cu cunoștinţele predate, cum le 
structurează și restructurează în raport cu depășirea unor deficienţe, 
în raport cu rezolvarea pe care trebuie s-o dea unor situaţii.

Se impune în rândul factorilor de mare succes în munca 
cu elevii rolul muncii diferenţiate. Lucrând cu copii puţini, 
munca independentă ocupând în bugetul de timp un spaţiu 
întins, munca diferenţiată a putut fi bine realizată, ordonată, în 
funcţie de rezultatele obţinute de elevi zi de zi. Elementele de 
muncă diferenţiată (deosebit de variate de la un subiect la altul, 
de la o clasă la alta) au condus la stimularea dezvoltării psihice 
și a progresului școlar al fiecărui elev, solicitarea permanentă și 
progresivă a elevilor la eforturi intelectuale maxime posibile pentru 
ei, asigurarea ritmului propriu, individual de lucru, la sporirea 

gradului de utilizare conștient-voliţional al acestora la oră. De 
asemenea, munca diferenţiată bine organizată asigură folosirea 
integrală a timpului fiecărui elev pe parcursul lecţiei, contribuie 
la formarea deprinderilor de muncă independentă, stimularea 
dezvoltării profilului moral al elevului, dându-i satisfacţia muncii.

În condiţiile predării-învăţării la clase simultane se disting două 
momente: activitatea directă a învăţătorului cu elevii și munca 
independentă. În cadrul activităţii directe, învăţătorul conduce 
elevii spre dobândirea noilor cunoștinţe, proces în care folosește 
metode active de predare, material didactic ilustrativ prin care își 
propune și urmărește să dezvolte operaţiile gândirii, capacităţile 
de exprimare scrisă și orală și să formeze deprinderi temeinice de 
muncă intelectuală. 

În acest proces, munca independentă am folosit-o cu mult 
randament, atât în scopul formării deprinderilor de lucru individual, 
cât și în dobândirea de noi cunoștinţe. Ca loc în organizarea lecţiei, 
am plasat-o, uneori, după transmiterea informaţiei noi, în scopul 
fixării și consolidării cunoștinţelor, alteori înainte, pentru a pregăti 
dobândirea unor noţiuni necunoscute. 

Cu privire la fișele de muncă independentă, am ajuns la con-
cluzia că pot fi utilizate cu succes în diferite momente ale lecţiei, 
respectând nivelul de înţelegere al elevilor, particularităţile lor 
psihice și nivelul programei școlare.

De asemenea, prin metodele și procedeele folosite la clasele 
simultane, am stimulat procesul de cunoaștere al elevilor, reușind, 
totodată, să le trezesc interesul și curiozitatea faţă de obiectele și 
fenomenele care urmează să fie studiate. În acest fel, se imprimă 
activităţii de învăţare un caracter activ și formativ. 

Prin organizarea lecţiilor, prin metodele folosite, am urmărit 
utilizarea la maximum a celor 50 de minute în care trebuie să se 
lucreze cu două clase, pentru a asigura șanse egale de reușită școlară 
acestor copii. De aceea, de fiecare dată au fost fixate pentru fiecare 
lecţie cunoștinţele noi care trebuie dobândite, deprinderile practice 
care urmează a se forma, tipurile de activităţi pe care elevii le vor 
desfășura independent, astfel încât toate momentele lecţiei să fie 
bine acoperite. Pentru a ne ușura munca, am confecţionat material 
didactic, fișe de muncă independentă, am extras diferite pasaje din 
diverse cărţi, am cumpărat culegeri de probleme și exerciţii.

În concluzie, pentru perfecţionarea și îmbunătăţirea activităţii 
învăţătorilor care predau la clase simultane, propunem următoarele: 
la nivelul cercurilor pedagogice să se dezbată o problematică 
complexă sub diferite forme, prin care să se pună în evidenţă și 
să se popularizeze experienţa școlară reușită; în presa centrală să 
se trateze mai corect și pe o arie mai largă problemele muncii 
simultane, subliniindu-se particularităţile, eșecurile și reușitele 
activităţii didactice în condiţiile muncii simultane.
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Capacitatea: 
Receptarea şi exprimarea mesajului scris. 

Competenţe: 
Realizează corespondenţa dintre literele de tipar şi cele de mână.
Stabileşte corespondenţa dintre imagine şi cuvânt.
Scrie după dictare literele şi silabele şi cuvintele date.

 I1. Trasează linii între literele de tipar şi cele de mână: 
10 p

M       N        A        V        T        P       B        I         D        I

I2. Identifi că şi potriveşte imaginile corect la cuvinte: 
4 p

                         
 petrecere                 lalele               cireşe                       tigru

I 3. Scrie după dictare literele:  m, u, a, n, v, t, p, b, i, d. 
Scrie silabele: na, mi, ca, lo, va. Scrie cuvintele: Anca, Irina, 
librărie, poveşti, colorate.     
20 p
   

        
 
I4. Descoperă cuvintele din propoziţia de mai jos:  
4p                          
 C l a s a n oa s t r ă e s t e c u r a t ă 

Descriptori de performanţă:

Foarte bine – 38 p. Bine – 24 p.  Sufi cient – 16 p.

I 1  – trasează linii 
corect
între cele 10 litere 
de tipar și cele de 
mână;
I 2 –identifică și 
potrivește imaginile 
corect la cele 4 
cuvinte date
I 3 –   scrie după 
dictare
corect cele 10 litere 
date;
– scrie după dictare 
5 silabe;
– scrie după dictare 
5 cuvinte;
I 4  – descoperă 4 
cuvinte
din propoziţie;

I 1  – trasează 
linii corect 
între 8 litere de 
tipar și 
8 litere de 
mână;
I 2  – identifică 
și potrivește 
imaginile corect 
la 3 cuvinte;
I 3 – scrie după 
dictare 
corect 8 litere;
– scrie după 
dictare 3 silabe;
– scrie după 
dictare 3 
cuvinte
I 4  – descoperă 
3 cuvinte din 
propoziţie

I 1    – trasează 
linii 
corect între 5 litere 
de 
tipar și 5 litere de 
mână;
I 2 –  identifică și 
potrivește 
imaginile 
corect la 2 cuvinte
I3 – scrie după 
dictare 5
 litere;
–  scrie după 
dictare 2
 silabe;
– scrie după 
dictare 2
 cuvinte;
I 4  – descoperă 2 
cuvinte
 din propoziţie

Măsuri aplicate:
– în cazul elevilor care au luat Sufi cient am propus rezolvarea 
unor fi şe de lucru suplimentare;
– în cazul elevilor care au luat Insufi cient am propus o oră 
suplimentară de lucru după programul de şcoală pentru a recu-
pera defi citul de cunoştinţe.

ANEXA 1

Fişă de evaluare-pretest Clasa I 
Limba şi literatura română   
Unitatea de învăţare nr. 3

Ca un roi de fl uturi albi
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Capacitatea: 
Receptarea mesajului scris şi exprimarea scrisă
Competenţe: 
Denumeşte starea, existenţa sau acţiunea verbelor de mai jos.
Completează defi niţia incompletă a  verbului.
Identifi că persoana şi numărul verbelor date, după model.
Identifi că autorul povestirii „Fata babei şi fata moşneagului”.
Dă exemple de alte povestiri scrise de Ion Creangă.
Exprimă acordul sau dezacordul faţă de purtarea unui personaj.
 
I 1. Scrieţi ce arată următoarele verbe:                                                          
6 p                                                                        

aleargă -  există -  stă - scrie - se afl ă - aşteaptă

I  2. Completaţi defi niţia:                                                                                  
4 p

Verbul este partea .................................care arată..............., 
............................, sau .....

I 3. Completaţi persoana şi numărul verbului:                                              
6 p

eu  merg  – pers. I, nr. sing    noi  mergem _______________
tu  mergi – ____________   voi  mergeţi ________________
el (ea) merge – __________ ei (ele) merg ________________

I 4. Cine este autorul povestirii „Fata babei şi fata 
moşneagului”? Ce alte povestiri aţi mai citit de acest autor? 
2p.                                                                                                                                              
                          
_________________________________________________

I 5. Scrieţi 2 enunţuri în care să vă exprimaţi acordul sau 
dezacordul faţă de purtarea fetei moşneagului din povestirea 
„Fata babei şi fata moşneagului”. Arătaţi cauza.                
2 p

Descriptori de performanţă:

Califi cative

Foarte bine – 20 p. Bine – 13 p. Sufi cient – 7 p.

– specifi că ce arată 
cele 6 verbe;

– specifi că ce 
arată 4 verbe;

– specifi că ce 
arată 2 verbe; 

– completează 
defi niţia corect 
indicând 5 cuvinte;

– completează 
defi niţia corect 
indicând 3 
cuvinte;

– completează 
defi niţia cor-
ect indicând 2 
cuvinte

– identifi că per-
soana şi numărul 
verbului în 6 
cazuri;

– identifi că per-
soana şi numărul 
verbului în 4 
cazuri;

– identifi că per-
soana şi numărul 
verbului în 2 
cazuri;

– identifi că numele 
autorului corect şi 
dă exemple de alte 
povestiri scrise de 
acesta;

– identifi că ori 
numele au-
torului,  ori dă 
exemple de alte 
povestiri scrise de 
acesta;

– răspunde 
incomplet la 
cerinţă

– alcătuieşte 
enunţurile corect, 
găsind cauza, şi se 
exprimă coerent;

– alcătuieşte 
enunţuri, simple, 
cu puţine greşeli;

alcătuieşte 
enunţuri, simple, 
cu unele greşeli;

Fişă de evaluare-pretest Clasa a III-a
Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare nr. 7

Exprimarea acordului şi a  dezacordului în comunicare
Ce mai faci,bunico?
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1. Uneşte litera de tipar cu cea de mână:
10 p

 S      CE      F       P       GI         E        CI           G         H         GE      

  

 2. Scrie numele obiectelor:    
      3 p

  

 3. Scrie după dictare literele: s, f, p, e, g, h, r. Scrie grupurile 
de litere: ce, gi, ci, ge. Scrie cuvintele Cerasela, Gicu, Sara, 
Ela.       
15 p

Total: 28 de puncte
F.B.: 28 de puncte
B.: 20 de puncte
S.: 15 puncte

      

ANEXA 2

FIȘE DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ

Fișă de muncă Clasa I

Limba română
Unitatea de învăţare nr.8

Înfloresc grădinile      
S1Z1
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1. Subliniaţi părţile de vorbire învăţate din textul de mai jos, 
astfel: substantivele cu roşu, adjectivele cu albastru, pronu-
mele cu verde, verbele cu negru;    
3 p

             „Aş vrea la sufl et să vă strâng,
             Să râd de fericit, să plâng
             Cu voi vin fl orile-n câmpie,
             Şi nopţile cu poezie,
             Şi vânturile line, calde ploi,
             Şi veselie.
             Voi toate le luaţi cu voi
              Şi iar le aduceţi înapoi”

2. Scrieţi numele poeziei din care face parte strofa de mai sus 
şi numele autorului;                         
2 p

_________________________________________________
_______________
                                          

3. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru adjectivele următoare: 
fericit, lin, cald, vesel,                    
4 p.

verde, sihastru, fi erbinte, sfi nte

________________________________________________
________________

________________________________________________
________________

4. Ce stări sufl eteşti exprimă adjectivele: fericit, vesele, line, 
calde?                                                      
1 p
 ________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Total: 10 p.
FB: 10 p.
B:8 p.
S:5 p.

Fişă de muncă Clasa a III-a
Limba și literatura română
Unitatea de învăţare nr. 8

Înţelegerea conţinutului, mesajului

Vestitorii primăverii   
S1-Z1
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Capacitatea: 
Receptarea şi exprimarea mesajului scris
Receptarea şi exprimarea mesajului oral

Competenţe:
Identifi că grupurile de litere învăţate din cuvintele date.
Scrie numărul de silabe al cuvintelor date.
Scrie după dictare o propoziţie dezvoltată.
Realizează în scris o urare potrivită pentru Paşte.
Formulează oral un enunţ despre Paşte.
Recunoaşte după glas colegul care vorbeşte.

I 1. Subliniază grupurile de litere învăţate din cuvintele de 
mai jos 
10p

     aduce           ciocnesc             dragi             înger           sfeşnice
    chinuit           ghimpi         Gheorghe           cheamă       rugăciune 

I 2. Scrie numărul de silabe din cuvintele de mai jos  
5p

Ciocnesc_, Înger_, Chinuit_, Rugăciune_, Ghimpe_ 

I 3. Scrieţi după dictare: Sărbătoarea Paştelui celebrează în-
vierea domnului Iisus Hristos.                                                      
8 p

 
I 4. Marcaţi propoziţiile adevărate, observând imaginea:

     
George este bucuros.    
Azi este ziua lui.
El este singur.
A primit multe cadouri.
Tata are pe cap un coif albastru.

I 5. Scrieţi în oul de mai jos o urare potrivită pentru 
sărbătoarea Paştelui, decoraţi-l cât mai frumos. Ne jucăm 
GHICI CINE VORBEŞTE? Formulaţi un enunţ despre 
această sărbătoare în gând, apoi închideţi ochii şi fi ecare co-
pil atins de învăţătoare va spune enunţul său, iar ceilalţi tre-
buie să identifi ce după glas elevul care vorbeşte.             
                      4 p

DESCRIPTORI  DE PERFORMANŢĂ

CALIFICATIVE

Foarte bine Bine Suficient

– identifică 10 grupuri de 
litere din cuvintele date;

– identifică 8 grupuri de 
litere din cuvintele date;

– identifică 5 grupuri de    
litere din cuvintele date;

– scrie corect câte silabe au 
cele 5 cuvinte date;

– scrie corect numărul de  
silabe pentru 3 cuvinte

– scrie corect numărul de 
silabe pentru 2 cuvinte

– scrie corect după 
dictare cele 7 cuvinte ale 
propoziţiei

– scrie corect după 
dictare 5 cuvinte ale 
propoziţiei

– scrie corect după dictare 
3 cuvinte ale propoziţiei;

– marchează corect 3 
propoziţii adevărate;

– marchează corect 2 
propoziţii adevărate;

– marchează corect o 
propoziţie adevărată;

– scrie corect o urare
– formulează un enunţ 
care conţine simboluri ale 
acestei sărbători

– scrie parţial o urare
– formulează un enunţ 
superficial

– scrie 2 cuvinte dintr-o  
urare
– formulează un enunţ 
incomplet

ANEXA  3

Fișă posttest Clasa I
Limba și literatura română
Unitatea de învăţare nr. 5

În cireșul  verii
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Capacitatea: Receptarea mesajului scris şi exprimarea scrisă
Competenţe: Realizează corespondenţa demonstrând 
cunoaşterea sărbătorilor de primăvară
                           Transformă substantivele în verbe de persoana 
a III-a singular.
                           Construieşte întrebări după textul dat.
                           Analizează 3 părţi de vorbire învăţate dintr-un 
text dat.
                           Desenează, pentru fi ecare sărbătoare de primăvară 
de la exerciţiul 1, un simbol.

1. Realizează corespondenţa:        
5p

Mărţişorul  Întâmpinarea lui Iisus Hristos 
  cu fl ori la intrarea în Ierusalim.
Zilele Babelor  Învierea lui Iisus Hristos.
Ziua Mamei  Dăruirea unui mic obiect în semn 
de noroc.
Floriile  Zile cu vreme schimbătoare.
Paştele  Sărbătorirea tuturor femeilor.

2. Transformă substantivele: întâmpinare, înviere, dăruire,   
schimbare, sărbătorire, în verbe la persoana a III-a singular: 
5p

_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________   
    

3. Formulează 3 întrebări pornind de la textul de mai jos:                                                      
    3 p   
„El orbilor le dă lumina
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei infi rmi  îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.”

4. Analizează din textul de mai sus: un pronume, un substan-
tiv şi un verb.                          
3 p

5. Desenează câte un simbol pentru fi ecare sărbătoare de 
primăvară de la exerciţiul 1. 
5 p

Descriptori de performanţă:

Calificative

Foarte bine - 21 p. Bine - 14 p. Suficient -8 p.

– completează definiţia 
corect indicând 5 cuvinte;

– completează definiţia 
corect indicând 3 cuvinte;

– completează definiţia 
corect indicând 2 cuvinte;

– identifică persoana și 
numărul verbului în 6 
cazuri;

– identifică persoana și 
numărul verbului în 4 cazuri;

– identifică persoana și 
numărul verbului în 2 
cazuri;

– identifică numele 
autorului corect și dă 
exemple de alte povestiri 
scrise de acesta;

– identifică ori numele 
autorului,  ori dă exemple 
de alte povestiri scrise de 
acesta;

– răspunde incomplet la 
cerinţă

– alcătuiește enunţurile 
corect, găsind cauza, și 
se exprimă coerent;

– alcătuiește enunţuri, 
simple, cu puţine greșeli;

– alcătuiește enunţuri, 
simple, cu unele greșeli;

FIȘĂ DE EVALUARE POSTTEST

Fişă posttest Clasa a III-a

Limba și literatura română
Unitatea de învăţare nr. 9

Comunicarea despre personaje și fapte

Tablouri de vara
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Cu toate că psihologia contemporană a ajuns la un nivel 
realmente știinţific, recunoscut (ceea ce nu puteam afirma cu 
câteva decenii în urmă, când mai existau mulţi contestatari care 
considerau psihologia drept ceva ocult), anumite segmente ale 
acestei știinţe sunt încă presărate cu multe lacune și necesită 
permanent îmbunătăţiri metodologice. Astfel, chiar dacă 
psihologia este recunoscută ca știinţă, ea nu este considerată 
una concretă.

Una dintre ramurile cele mai interesante, dar și controversate, 
ale acestei știinţe este psihologia copiilor, datorită modului 
aparte al gândirii copiilor.

Doctrina de specialitate care se ocupă cu studierea și 
cercetarea evoluţiei psihologice a preșcolarilor chiar și în zilele 
noastre este de acord că există multe incertitudini și semne 
de întrebare privind aprecierea și definirea concretă a acestei 
perioade. Oarecum, se pare că această perioadă a vieţii, datorită 
modului aparte de gândire caracteristic acestei vârste, diferă 
relevant faţă de celelalte perioade ale vieţii.

Pe de altă parte, această perioadă este considerată începutul 
unei perioade lungi, treptate, schimbătoare, care după unele 
păreri se extinde până la sfârșitul adolescenţei și la începutul 
maturităţii.

În ultimii ani, datorită unor noi experimente, savanţii din 
acest domeniu au constatat că copiii cu vârsta de 3-4 ani pot 
realiza unele lucruri despre care s-a crezut că nu pot fi făcute 
decât de copiii cu vârsta de 7-8ani.

La vârsta preșcolară dezvoltarea fizică și, respectiv, cea 
mentală nu este atât de rapidă, de dinamică așa cum se întâmplă 
în primii doi-trei ani după naștere. Evoluţia acestei dezvoltări 
încetinește treptat, iar intervalele în progresele semnificative 
devin din ce în ce mai mari. (M. Cole-S. Cole, 2003)

Preșcolarul este foarte abil și interesat de orice informaţie 
nouă care-l captivează sau îi atrage atenţia. Astfel, putem spune 
că în procesul cunoașterii atenţia are un rol deosebit, deoarece 
atenţia este procesul psihofiziologic care constă în orientarea 
și concentrarea selectivă a activităţii psihice asupra unor 
stimuli sau sarcini, în vederea obţinerii unei percepţii optime, 
a unei rezolvări adecvate a sarcinilor, a situaţiilor-problemă și 
adaptării comportamentului senzorio-motor, cognitiv și afectiv 
la mobilitatea condiţiilor externe și la dinamica motivelor și 
scopurilor persoanei copilului. (Atkinson, 2003)

Atenţia nu dispune de un conţinut reflectoriu propriu, de 
un conţinut informaţional specific, ci ea asigură declanșarea, 
menţinerea și optimizarea proceselor psihice cognitive. Declan-
șarea atenţiei este concomitentă cu declanșarea de către 
un obiect-stimul a percepţiei, sau prin reglare voluntară a 
reprezentării, memorării, reactualizării, gândirii, imaginaţiei, 
praxiilor etc. Deci se poate spune că atenţia este un nod-releu 
al vieţii și al activităţii psihice. (M. Zlate, 1996)

Subiectul atent răspunde selectiv la diferiţi stimuli, sesizează, 
detectează și filtrează informaţii, concentrându-se asupra celor 
relevante și neglijându-le pe altele nesemnificative pentru o 
anumită situaţie. „Criteriul interior” al selecţiei informaţiilor 

depinde în esenţă de motivaţie (trebuinţe, motive, interese), de 
emoţiile și sentimentele cognitive. (M. Zlate, 1996)

Controlul cognitiv se interrealizează cu funcţionalitatea 
atenţiei, permiţând declanșarea, organizarea și reglarea unor 
procese și activităţi psihice. În opinia lui P.I. Galperin, atenţia 
este o funcţie a controlului psihic. Activitatea de control nu 
are, desigur, un produs special. Copilul realizează instinctiv 
faptul că prin atenţie intră într-o interacţiune cu lumea care-l 
înconjoară, datorită acestui fapt el învaţă nu numai obiceiuri 
comportamentale, începe să comunice și devine capabil să 
rezolve și să se adapteze la diferitele situaţii. Atenţia la preșcolari 
este un obiectiv fundamental în procesul gândirii, deoarece 
prin atenţie devine o strânsă conexiune între ei și lumea care-i 
înconjoară. În funcţie de prezenţa sau absenţa intenţiei de 
a fi atent, a scopului și a efortului voluntar, atenţia poate fi 
voluntară, involuntară și postvoluntară. (M. Zlate, 1996)

La preșcolari atenţia involuntară se caracterizează prin faptul 
că orientarea și concentrarea se produc spontan, neintenţionat 
și fără efort voluntar. Stimulii care declanșează o reacţie de 
orientare și trezesc sau comută în chip spontan atenţia au fost 
numiţi prosexigeni. Valenţele de apel ale caracteristicilor de acest 
gen ale stimulilor au fost cercetate experimental, înregistrându-
se durata fixării și explorării acestora. Durata activării este 
mai mare pentru stimuli complecși, care comportă mai multe 
elemente eterogene, și pentru cei incongruenţi, incoerenţi. Într-
adevăr, caracterul neobișnuit, noutatea, intensitatea relativ mare, 
contrastul în raport cu ambianţa, modificarea sau intermitenţa 
stimulului declanșează atenţia involuntară. (Baddeley, Alan, 
2003)

Orice modificare nouă sau neașteptată în ambianţa imediată 
declanșează reacţia de orientare, care suspendă activitatea în 
curs de desfășurare și direcţionează activitatea perceptivă către 
un stimul nou, pentru detectarea, discriminarea și identificarea 
acestuia. Experienţa dobândită în domeniul psihologiei re-
cla mei dovedește rolul valenţelor de apel ale stimulilor pro-
sexigeni. Dar, pentru o eficienţă mai mare, este necesar să se 
ia în consideraţie nu numai caracteristicile fizice ale stimulilor, 
apte să declanșeze și să atragă atenţia, ci și conotaţia lor afectivă 
și motivaţională semnificativă pentru individ. Un fenomen mai 
rar întâlnit la preșcolari, atenţia voluntară, considerată nivelul 
superior al acestui proces psihofiziologic, se caracterizează prin 
faptul că decizia, implicată în orientarea și concentrarea atenţiei 
focalizate, selective, este mai importantă decât orientarea spon-
tană. Caracterul selectiv al reflectării, determinat de atenţia 
focalizată, este rezultatul apariţiei în scoarţa cerebrală a unei 
zone de excitabilitate optimă, întărită prin fenomenul de 
inducţie pozitivă. Deplasarea pe scoarţa cerebrală a focarului 
de excitabilitate optimă se manifestă subiectiv prin modificarea 
orientării activităţii de reflectare, prin deplasarea atenţiei, 
respectiv prin schimbarea obiectului atenţiei focalizate. 
(Feldman, 1999)

În mecanismele atenţiei se includ seturile pregătitoare, 
precum și seturile anticipatoare și operatorii care se constituie 
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în structura funcţională a proceselor perceptive, mnezice, de 
gândire și a actelor motorii, a praxiilor, pe baza interacţiunii 
dintre conţinuturile experienţei anterioare, stările de motivaţie 
și expectanţele subiectului, pe de o parte, și particularităţile 
situaţiei obiective sau ale sarcinilor actuale, pe de altă parte. 
De aceea, pedagogia se preocupă foarte mult de captarea 
atenţiei preșcolare prin diferite metode, pentru a motiva, a crea 
o situaţie cât mai obiectivă copilului, întărind și stimulând, 
treptat, atenţia voluntară. (Baddeley, Alan, 2003)

Atenţia postvoluntară desemnează, mai întâi, acea formă a 
atenţiei care este mijlocită de structuri operaţionale, care au fost 
cândva elaborate voluntar. Este fenomenul care intervine când 
efectuăm diferite deprinderi senzoriomotorii sau intelectuale. 
În aceste cazuri atenţia se mai numește și habituală. (Zlate, 
1996)

O altă semnificaţie a atenţiei postvoluntare se referă la situaţia 
în care scopul activităţii și activitatea, susţinute voluntar la 
început, se desfășoară apoi fără niciun efort voluntar, subiectul 
fiind puternic angajat afectiv și motivaţional în efectuarea unor 
secvenţe ale activităţii. O astfel de atenţie este denumită atenţie 
postvoluntară. Această formă a atenţiei devenită predominant 
involuntară, datorită susţinerii ei de emoţii și interese cognitive, 
trebuie considerată ca o formă aparte, și anume – atenţia 
atitudinală. Aceasta întrucât ea presupune selecţii-orientări-
concentrări după vectorii atitudinali proprii unei persoane, 
în privinţa cunoașterii valorilor știinţifice, valorilor estetice, 
activităţilor profesionale etc., vectori susţinuţi de o motivaţie 
optimă. În concluzie putem spune că atenţia este capacitatea 
de orientare, focalizare și concentrare asupra obiectelor și 
fenomenelor în vederea reflectării lor adecvate. (Carroll, J.B., 
1963)

În preșcolaritate începe, sub influenţa gândirii și a 
limbajului, organizarea atenţiei voluntare, tot acum sporește 
capacitatea de concentrare, ca și stabilitatea prin activitate. De 
asemenea, mărește volumul atenţiei care capătă un caracter 
tot mai selectiv. Totuși în preșcolaritate predomină atenţia 
involuntară, de aceea copiii pot fi ușor distrași de la sarcinile de 
îndeplinit. Se pun două probleme: trezirea atenţiei involuntare 
și menţinerea atenţiei voluntare pe o perioadă cât mai mare. 

Am studiat atenţia preșcolarului, dar existenţa ei implică o 
funcţie fundamentală a vieţii psihice: memoria. Putem spune că 
memoria este funcţia psihică de bază care face posibilă fixarea, 
conservarea, recunoașterea și reproducerea informaţiilor și 
trăirilor unui individ. Memoria nu se manifestă numai în 
anumite momente ale vieţii. Ea se manifestă în permanenţă, 
împreună cu atenţia, în întreaga viaţă psihică. Ca și atenţia, 
memoria la vârsta antepreșcolară are un caracter spontan, dar 
această spontaneitate, datorită dezvoltării gândirii și, mai ales, 
a limbajului interior, alături de memoria mecanică, se dezvoltă 
mai ales atunci când informaţiile au semnificaţie pentru copii. 
Memoria este strâns legată de atenţia și interesele copilului. 
Conţinutul memoriei este foarte bogat: mișcări, stări afective, 
imagini, cuvinte, idei. Este semnificativă creșterea intervalului 
de timp în care devine posibilă recunoașterea unui material 
după o singură percepţie. Totuși memoria copilului rămâne 
difuză, incoerentă, nesistematizată, iar pentru aceasta este 
foarte importantă stimularea și susţinerea interesului copiilor, 
precum și conștientizarea lor asupra rostului activităţii pe 
care o desfășoară. Interesul copiilor pentru învăţare poate fi 
susţinut și chiar intensificat pe parcursul lecţiei prin conţinutul 
informaţional, mijloacele și formele de activitate, varietatea 
tehnicilor de evaluare, tipul de relaţii etc. (Baddeley, Alan, 
2003)

Învăţarea intensiv-participativă este un adevăr verificat atât 
de cercetările teoretice, cât mai ales de practică. Cu cât copilul 
participă mai consistent la activitatea instructiv-educativă, cu 
atât efortul lui intelectual se soldează cu o eficienţă formativă 
mai bogată. În condiţiile învăţământului modern, învăţarea 
activ-participativă este modelul de învăţare care se impune. 
„Învăţare deplină” (B. Bloom, J. Carroll) și toate modelele de 
învăţare încadrate în „Pedagogia succesului” pun în centrul 
atenţiei copilul ca element activ, tinzând să transforme instru-
irea în autoinstruire. Având în vedere avantajele pe care le 

oferă învăţarea participativă, am căutat căi și modalităţi 
de activizare a copiilor în procesul de instruire și învăţare. 
Mobilizarea optimală a elevului în activitatea de învăţare este 
impusă de natura și legile dezvoltării psihice. Aceste progrese 
vor fi angajate mai plenar și mai sistematic la efort. Astăzi, 
activizarea în procesul instruirii și învăţării este concepută 
ca un proces de dezvoltare a personalităţii prin stimularea și 
dirijarea activităţii copiilor, stimularea interesului, atenţiei 
pentru cunoaștere și acţiune, exercitarea proceselor psihice de 
cunoaștere prin activitatea proprie, formarea priceperilor și a 
deprinderilor de orientare autonomă în problemele ridicate 
de practică și rezolvarea independentă a lor. Aceasta impune 
o participare intensă, sub tensiunea unui efort intelectual al 
copilului, o antrenare în activitate, integrare voită, susţinută de 
motive interne, o angajare creatoare în îndeplinirea sarcinilor. 
Efortul intelectual organizat și sistematic, dozat și gradat în 
mod raţional și diferenţiat constituie o exersare a psihicului 
copilului și se soldează cu dezvoltarea lui pe toate planurile: 
cognitiv, afectiv, psihomotor. Punându-i pe copii în situaţia de 
a învăţa gândind, reflectând, înţelegând, explicând și aplicând, 
îi mobilizăm la o participare consistentă, la o angajare care 
produce o eficienţă formativă tot mai mare. Dezvoltarea 
cognitivă poartă în sine valenţe ale intelectului.

Ca act conștient și personal, învăţarea presupune mobili-
zarea intelectuală, un efort pentru recepţionarea, prelucrarea 
și utilizarea informaţiilor. Sistemul de cunoștinţe se dezvoltă 
treptat și se formează pe parcursul școlarităţii. Fiecare 
nouă cunoștinţă se integrează în sistemul celor asimilate, 
îmbogăţindu-i și adâncindu-i înţelesul. Astfel, la diferite 
niveluri de vârstă am constatat niveluri diferite de structurare 
și aprofundare a cunoștinţelor în raport cu experienţa de care 
dispun copiii, cu volumul și calitatea cunoștinţelor pe care le 
au, cu nivelul dezvoltării lor intelectuale. Pe tot acest traseu 
se produce o angajare permanentă a copilului într-o activitate 
susţinută. În cadrul învăţării active sunt două aspecte foarte 
importante în relaţia educator-copil:

– comportamentul activizant al educatoarei
– gradul de participare a copilului. (Bloom, B.S., 1981)
Așadar, este vorba de anumite impulsuri pe care educatoarea 

le selecţionează, le ordonează și le propulsează cu intenţia de 
a provoca reacţii pozitive din partea copiilor. Dar, oricât de 
bogate și de puternice ar fi influenţele exterioare, fără angajarea 
copiilor la un efort acceptat, fără participarea lor dorită, bazată 
pe interes, pe joc, de multe ori chiar pe plăcere, influenţele 
externe nu pot suplini motivaţia dezvoltării. Ele sunt doar 
stimulente, care provoacă psihicul copilului la angajare, 
la participare, la o atitudine participativă. Când începe să 
funcţioneze motivaţia internă, se formează o zonă de intersecţie 
între solicitarea cadrului didactic și răspunsurile copilului, tot 
mai mult anticipative pe care am numit-o zona de activizare 
optimă. Aceasta este zona cea mai productivă a dezvoltării 
mentale. (Carroll, J.B., 1963)

Motivaţia are un rol decisiv, fiind motorul care determină 
pe copil la activitate, asigurând succesul acestuia. Dorinţa de 
a ști, de a cunoaște dă sens activităţii desfășurate și stimulează 
la eforturi susţinute. Cultivarea motivaţiei, formarea unor 
mobiluri afective pentru angajarea în activitate se concretizează 
în activitatea pentru nou, dorinţa de a cunoaște, sentimentul 
datoriei împlinite faţă de pregătirea personală. Gradul de 
participare, de atenţie, de concentrare a copilului este decisiv 
pentru rezultatele nivelurilor dezvoltării lui. Participarea lor 
trebuie să fie intensivă, adică la nivel explicativ, inteligibil, 
operaţional și chiar recreativ pentru a susţine pe tot parcursul 
activităţii atenţia voluntară. (Vigotszkij, L.Sz. ,1971)

Atenţia și memoria, două elemente extrem de importante ale 
dezvoltării cognitive, se corelează între ele, și conexiunea dintre 
ele este modul de utilizare didactică a acestora: prin jocuri de 
captivare a atenţiei, respectiv de stimulare a memoriei.

Nivelul de dezvoltare, de eficienţă a atenţiei și a memoriei 
depinde de vârstă, de maturitatea biologică, respectiv de modul 
în care în anii precedenţi aceste abilităţi au fost dezvoltate. 
Pentru copii, cea mai importantă activitate din copilărie este 
joaca, deoarece așa cum mâncarea hrănește trupul, tot așa jocul 
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hrănește spiritul. Putem spune că jocul reprezintă pentru copii 
educare, muncă și, nu în ultimul rând, distracţie. În timpul 
jocului, copiii descoperă treptat mediul în care trăiesc, își 
conștientizează posibilităţile și limitele la care se adaptează 
încontinuu. Putem distinge două tipuri de jocuri:

– jocul liber, acesta având caracter autodidactic, în care 
copilul este liber să descopere individual și să înveţe prin 
intermediul cunoașterii empirice

– jocul iniţiat, sau sub altă denumire, jocul pedagogic 
inspirat, această categorie incluzând toate acele metode care au 
caracter pedagogic și un scop concret, calculat. (P.P. Neveanu, 
M. Zlate, T. Creţu, 1996)

Jocul poate fi considerat joc doar atât timp cât el este 
o activitate efectuată cu plăcere și până când pedagogul 
coordonează acest lucru și-l dirijează în mod indirect într-o 
conjunctură propice, în care poate învăţa și descoperi noi 
lucruri. Așadar copiii pot participă la diferite jocuri cu atenţie, 
respectiv jocuri de dezvoltare a memoriei, progresând fără ca 
acest lucru să le creeze un efort deosebit. Astfel, putem afirma 
că, utilizat corespunzător, respectiv bine sistematizat, jocul 
de atenţie poate dezvolta considerabil abilităţile cognitive ale 
copilului. (M. Cole, S. Cole, 2003)

Pentru a susţine această ipoteză, am efectuat un experiment 
știinţific într-o grădiniţă centrală cu un număr de 63 de 
preșcolari. Experimentul a constat din trei etape:

– prima fază a fost cea a aplicării testului de filtrare Meeting 
Street School Test (MSST), cu ajutorul căruia am reușit să 
filtrez acei copii cu vârstă cuprinse între 5 și 7 ani, care au dat 
dovadă de unele posibile tulburări de învăţare

– a doua etapă a constat în perioada pe care am consacrat-o 
stimulării, împărţind copiii cu rezultate mai slabe în două 
grupe; cu una dintre aceste grupe m-am ocupat personal timp 
de o lună, interval în care am întreţinut cu aceștia numeroase 
activităţi, în mod special ședinţe de joacă cu caracter stimulativ 
al atenţiei. (Câteva dintre aceste jocuri sunt bine cunoscute și 
aplicate în mai toate grădiniţele: Ghici la ce mă gândesc?, Cine 
știe câștigă, Ghicește ce s-a schimbat? Activity, Ghicește la ce 
mă gândesc? etc.)

– a treia și ultima etapă a reprezentat-o posttestul, în care am 
utilizat din nou testul de filtrare.

În urma efectuării posttestului, test numit de evaluare a 
diferenţelor dintre grupa activă, cea cu care am perseverat timp 
de o lună în diferitele jocuri de stimulare, și cea pasivă, am 
obţinut confirmarea faptului că cei cu care am lucrat consecvent 
au progresat semnificativ faţă de ceilalţi.

În concluzie, din această proprie experienţă am convingerea 
că stimularea atenţiei are un rol mult mai important în procesul 
educaţional al copiilor. De aceea putem spune că este adevărată 
afirmaţia lui Claparède și Piaget care au apreciat că gândirea 
copilului diferă doar din punct de vedere calitativ, nu și 
cantitativ, faţă de cea a persoanelor mature. Ei consideră această 
ipoteză ca fiind explicaţia faptului că copiii au altă viziune 
despre lumea înconjurătoare.

Astfel, putem spune că, pentru dezvoltarea cognitivă optimă 
a preșcolarului, educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă 
ca o acţiune unitară, coerentă, cu scopul formării unor generaţii 
competitive, de viitor, lipsite de complexe în faţa provocărilor 
și a obstacolelor.
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