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QUO VADIS?

Mihail Şleahtiţchi

ministru al educației

Realizări şi perspective 
în sistemul naţional 

de educaţie

1. Stimate domnu-
le ministru Mihail 
Şleaht i ţ ch i ,  anul 
2011 a trecut în isto-
rie cu evenimente ce 
au marcat, direct sau 
indirect, şi sistemul de 
învăţămînt. Care au 
fost, în opinia Dum-
neavoastră, cele mai 
importante realizări 
ale ministerului pe 
care îl conduceţi?

Aprofundarea reformelor sociale şi economice din republică, sincronizate cu tendinţele 
europene, impune promovarea în sistemul învăţămîntului a unor reforme coerente, cu caracter 
global, cu schimbarea paradigmei şi a logicii organizării acestuia.

Ministerul Educaţiei califică drept unele dintre cele mai importante realizări ale anului 
trecut, care urmează să asigure dezvoltarea în continuare a sistemului naţional de învăţămînt: 
definitivarea proiectului Codului educaţiei, elaborarea Programului de dezvoltare strategică 
pentru anii 2012-2014 şi demararea elaborării Strategiei sectoriale de dezvoltare a învăţă-
mîntului şi a Planului consolidat de acţiuni pentru sectorul educaţiei pînă în anul 2020.

Reforma sistemului de învăţămînt, corespunzător calităţii serviciilor educaţionale oferite 
de instituţii, se va produce odată cu implementarea Codului educaţiei, care urmează să fie 
aprobat în curînd de Guvern şi adoptat de Parlament.

Programul de dezvoltare strategică al Ministerului Educaţiei pentru anii 2012-2014 
constituie principalul document instituţional de planificare managerială, care formulează 
misiunea, obiectivele, direcţiile de activitate şi priorităţile pe termen mediu ale ministerului, 
în conformitate cu documentele de politici ale Guvernului Republicii Moldova: Programul 
de activitate al Guvernului „Integrarea europeană: Libertate. Democraţie. Bunăstare” 
(2011-2014), Cadrul de buget pe termen mediu, Strategia consolidată de dezvoltare a în-
văţămîntului pentru anii 2011-2015, Planul consolidat de acţiuni pentru sectorul educaţiei 
2011-2015, Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educa-
ţie, precum şi altele. Rolul acestui document strategic constă în reflectarea modalităţii prin 
care Ministerul Educaţiei va asigura realizarea priorităţilor specificate în documentele de 
politici publice naţionale şi sectoriale pe domeniul de competenţă, instrumentele de realizare 
a acestora şi necesarul de capacităţi care trebuie achiziţionate.

Strategia sectorială de dezvoltare a învăţămîntului constituie un document fundamental, 
care defineşte orientările şi direcţiile prioritare de dezvoltare a sistemului de învăţămînt din 
Republica Moldova în perspectiva integrării europene. Procesele de implementare a Stra-
tegiei vor fi organizate în baza unui Plan de acţiuni care va include componentele tactice 
şi operaţionale ale politicilor educaţionale ale statului.
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Quo vaDis?

2. Sistemul de învă-
ţămînt de la noi trece 
printr-o schimbare 
de paradigmă edu-
caţională, accentul 
fiind pus pe dezvol-
tarea de competenţe. 
Cît de mult s-a reuşit 
în această direcţie, în 
mod special pentru 
segmentul preuniver-
sitar?

Curriculumul şcolar a fost modernizat în anul 2010. Modernizarea curricular-disciplinară 
constă în descongestionarea materiei de studiu la nivel de conţinuturi şi realizarea demersului 
educaţional în contextul pedagogiei axate pe competenţe, care va asigura formarea la elevi a 
unui sistem de competenţe funcţionale, necesare pentru adaptarea la condiţiile în schimbare 
ale vieţii. Curricula şcolare au fost implementate pe parcursul anului 2010 la unele disci-
pline;  în anul de studii 2011-2012 continuă procesul de implementare la toate disciplinele, 
conform aceleiaşi ediţii.

în acest context, au fost elaborate ghiduri de implementare şi au fost formate cadrele 
didactice din învăţămîntul preuniversitar în aspectul implementării calitative a documentelor. 
în paralel, are loc ajustarea manualelor la tehnologiile educaţionale axate pe formarea/dez-
voltarea de competenţe la elevi. Prin urmare, procesul este de natură complexă, se desfăşoară 
continuu, prin valorificarea potenţialului creativ al elevilor la clasă. Or, competenţele sînt 
ale elevilor, curricula arată calea de formare a acestora şi recomandă instrumente eficiente 
de implementare.

Deoarece în ultimii 15-20 de ani s-a înregistrat o diminuare continuă a numărului de 
elevi (cu 25%), au apărut multe şcoli foarte mici, 220 de unităţi la nivel naţional, cu cîte 
15-20 sau 30-40 de elevi în 9 clase precum şi multe clase foarte mici a cîte 10, 7-8 sau chiar 
3-4 elevi. în consecinţă, elevii claselor primare, în special, învaţă în clase complete, ceea 
ce înseamnă că, în aceeaşi clasă, sînt copii de la întîia la a treia sau de la a doua la a patra. 
De asemenea, de regulă, şcolile foarte mici nu dispun de condiţii adecvate şi, desigur, de 
specialişti pe discipline, din cauza numărului mic de ore. Astfel, se înregistrează cazuri cînd 
un specialist are de predat, concomitent, 2-3 sau chiar 5-7 discipline şcolare. Ţinînd cont de 
cele menţionate, nu putem vorbi despre o educaţie de calitate.

în acest sens, Guvernul Republicii Moldova a decis să elaboreze şi să implementeze o 
nouă metodologie de finanţare, pe baza unei formule axate pe finanţarea conform numărului 
de elevi. Acest fapt, în opinia noastră, va contribui la extinderea autonomiei şcolare, la asi-
gurarea dreptului copilului şi părinţilor să-şi aleagă instituţia care oferă servicii educaţionale 
de calitate.

Transferînd elevii în şcolile de circumscripţie, concept ce apare în contextul acestei re-
forme şi care înseamnă şcoli mai mari, cu laboratoare şi cabinete de profil, cu profesori ce 
au o pregătire de specialitate, bineînţeles că şi calitatea va spori şi îi va oferi şanse copilului 
pentru realizarea aptitudinilor şi a năzuinţelor de viitor.

Acest proces de restructurare a reţelei şcolare a devenit o necesitate nu doar în Republica 
Moldova, ci, practic, în majoritatea ţărilor care s-au confruntat cu o reducere semnificativă 
a contingentului de elevi.

legea cu privire la asociaţiile obşteşti permite părinţilor să se asocieze în structuri nongu-
vernamentale (asociaţii/fundaţii). Participarea în asociaţiile părinteşti/fundaţii este benevolă, 
iar cheltuielile trebuie să fie transparente.

Pentru a reglementa colaborarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti de 
părinţi/fundaţii, Ministerul Educaţiei recomandă, în cazul în care acestea au fost create, 
menţinerea unei cooperări funcţionale şi eficiente prin crearea unui dialog constructiv şi 
prin stabilirea responsabilităţilor administraţiei instituţiei, pe de o parte, şi a garanţiilor de 
participare a părinţilor la procesul decizional, pe de altă parte.

Totodată, menţionăm că Ministerul Educaţiei a elaborat Regulamentul privind coopera-
rea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor (Monitorului Oficial al 
Republicii Moldova nr. 227-232 din 23.12.11). Documentul în cauză stabileşte respectarea 
strictă a caracterului benevol de participare a părinţilor în asociaţii; excluderea oricăror inti-
midări şi constrîngeri în raport cu părinţii şi protejarea, în acest context, a familiilor care nu 
au posibilitate sau nu doresc să facă parte din asociaţie; excluderea implicării persoanelor 
cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt şi a cadrelor didactice în colectarea şi 
gestionarea mijloacelor băneşti. Or, acest fapt constituie o încălcare gravă a obligaţiilor de 
muncă şi este sancţionată disciplinar.

3. Un proces cu care 
ne obişnuim tot mai 
mult este optimizarea, 
care include şi redu-
cerea numărului de 
şcoli. Justificată pe 
deplin din punct de 
vedere economic, va 
duce această iniţiativă 
şi la sporirea calităţii 
instruirii?

4. Asociaţiile părin-
ţilor şi profesorilor/
învăţătorilor/edu-
catorilor, precum şi 
fundaţiile din cadrul 
instituţiilor de învă-
ţămînt au fost create 
din varii motive, in-
clusiv pentru a aco-
peri, într-o anumită 
măsură, insuficienţa 
finanţării din partea 
statului. Recent aceste 
entităţi au fost ţinta 
unor critici venite din 
partea organelor ce 
asigură respectarea 
normelor de drept. Ce 
poziţie are ministerul 
în această problemă?

RealizăRi şi peRspective în sistemul naţional de educaţie
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în ansamblul disciplinelor şcolare, Istoria ocupă un rol determinant în formarea sistemului 
de valori cultural-naţionale al tinerei generaţii, avînd statut de disciplină obligatorie pentru 
toate treptele de şcolaritate.

Modernizarea procesului educaţional din Republica Moldova, realizată prin reforma 
curriculară, care a vizat trecerea de la pedagogia obiectivelor la pedagogia competenţelor 
şi promovarea educaţiei centrate pe elev, a determinat şi modernizarea educaţiei istorice. 
Astfel, Curriculumul modernizat la istorie, aprobat prin ordinul ME nr. 331 din 12.05.2010, 
are la bază recomandările experților internaționali referitoare la studierea istoriei. Acestea 
se conţin în documente elaborate la nivel european: mă refer la Recomandările Adunării 
Parlamentare cu privire la dimensiunea europeană a educaţiei (Recomandarea 111/1989), cu 
privire la învăţarea istoriei în Europa (Recomandarea 1283/1996), Recomandarea Comitetului 
de Miniştri al Consiliului Europei vizînd educaţia în ceea ce priveşte păstrarea moştenirii 
istorice (Recomandarea nr. R (2000)13) şi Memorandumul pentru educaţia permanentă, 
elaborat de uniunea Europeană.

Ministerul Educaţiei, urmare a discuţiilor din societate referitoare la educaţia istorică, a 
constituit Grupul de lucru pentru eficientizarea educaţiei istorice în învăţămîntul preuniversitar, 
aprobat prin Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr. 625 din 18.10.2011, din care fac parte repre-
zentanţi ai mediului academic universitar şi preuniversitar. Astfel, ministerul a susţinut propu-
nerea cu privire la introducerea disciplinei Istoria în grila examenelor obligatorii, de absolvire 
a gimnaziului şi a treptei liceale, profilul umanist, începînd cu anul de studii 2011-2012.

Abordările referitoare la proporţia conţinuturilor curriculare din istoria românilor şi 
universală, modalitatea de sintetizare şi predare a acestora ţin de politica educaţională la 
disciplină, care este elaborată de minister, şi vă asigur că vor fi luate în calcul toate propu-
nerile comunităţii educaţionale, în vederea îmbunătăţirii educaţiei istorice în învăţămîntul 
preuniversitar. vom insista pertinent pe respectarea adevărului istoric, ştiinţific şi vom restabili 
onoarea acestei discipline, care trebuie să se regăsească atît în curriculum, cît şi în evaluările 
educaţionale de toate tipurile.

Ministerul Educaţiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative. Acesta prevede modificarea Legii învăţămîntului din 1995, a Legii 
privind finanţele publice din 2003, a Legii privind descentralizarea administrativă din 
2006 şi a Codului muncii al Republicii Moldova din 2003. Proiectul legii a fost aprobat 
deja prin hotărîre de Guvern şi, actualmente, se află în Parlamentul Republicii Moldova 
pentru examinare. Astfel că, potrivit art.47 din Legea învăţămîntului, directorii instituţiilor 
de învăţămînt preuniversitar şi mediu de specialitate sînt numiţi în funcţie prin concurs, pe 
o perioadă de 5 ani, adică pe durată determinată. în consecinţă, este necesar de a introduce 
modificări corespunzătoare în litera g) a art.55 din Codul muncii, astfel încît să fie stipulată 
încheierea contractelor individuale de muncă pe o durată determinată şi cu managerii insti-
tuţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, special, complementar, artistic, sportiv, 
secundar-profesional, mediu de specialitate şi superior.

în scopul asigurării dreptului la muncă a tinerilor specialişti-cadre didactice, se propune 
de a complementa alin.(1) al art.301 din Codul muncii cu litera c), în care va fi prevăzută 
posibilitatea încetării contractelor individuale de muncă cu profesorii pensionaţi, conform 
legislaţiei în vigoare, pentru limită de vîrstă. Angajatorul va avea posibilitatea de a încheia 
contracte individuale de muncă cu aceştia.

Modificările şi completările la Legea privind finanţele publice locale şi Legea privind 
descentralizarea administrativă se referă la transmiterea finanţării instituţiilor de învăţămînt 
gimnazial şi liceal din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi 
în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II.

Stimate domnule Mihail Şleahtiţchi, Vă mulţumim mult pentru acest interviu.

Consemnare: Dan bOGDEA

5. Se discută mult des-
pre predarea istoriei, 
cu implicarea speci-
aliştilor din domeniu, 
a societăţii civile, su-
biectele abordate fiind 
legate de concepţie, 
număr de obiecte, 
proporţia conţinuturi-
lor (istorie universală, 
istoria românilor, is-
torie locală etc.). Care 
sînt argumentele mi-
nisterului şi ce decizii 
s-au luat/se vor lua în 
acest sens?

6. De la începutul aces-
tui an calendaristic au 
intervenit modificări 
în finanţarea şcolilor. 
Ce alte schimbări se 
prevăd în legătură cu 
angajarea personalu-
lui, activitatea mana-
gerilor şcolari, evalu-
area la finele treptei 
liceale?

RealizăRi şi peRspective în sistemul naţional de educaţie
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ManageMent educaȚionaL

Oleg BuRsuc

doctor în ştiinţe ale educaţiei

oportunităţi de modernizare a 
procesului de formare iniţială 
a managerilor pentru sistemul 

educaţional
Rezumat: Acest articol prezintă o descriere succintă a 

situaţiei din R.Moldova şi tendinţele de modernizare a proce-
sului de pregătire a managerilor educaţionali din diferite ţări 
ale lumii. Propunem un curriculum inovativ pentru formarea 
iniţială a managerilor, ce poate fi implementat imediat şi 
eficient în sistemul educaţional de la noi.

Abstract: This paper presented short description of situation in this field in the Republic of Moldova and tendencies on 
modernization process of developing leaders for education in different countries around the world. We propose innovative 
academic curriculum intended for the initial training of managers,that is prepared for immediate and efficient implementation 
within the educational system.

Opinia precum că succesele sau insuccesele din diver-
se sfere de activitate sînt puternic dependente de factorii 
manageriali este una larg vehiculată. Din aceste conside-
rente, se remarcă şi o atenţie sporită, pe plan global, faţă 
de procesul de formare a managerilor. Pentru a constata 
realizările în domeniu şi a identifica perspectivele de 
dezvoltare a acestuia au fost efectuate mai multe studii. 
în acest context, am întreprins o cercetare ştiinţifică în 
colaborare cu profesorii Margaret Terry Orr şi Thomas 
Sobol de la universitatea Columbia din New York cu tema 
Modernizarea procesului de pregătire iniţială şi continuă 
a liderilor pentru managementul educaţional: schimbări, 
provocări, suporturi. S-au realizat numeroase interviuri 
şi discuţii cu diferite categorii de angajaţi, beneficiari, 
parteneri ai instituţiilor educaţionale (de la instituţii 
preşcolare pînă la universităţi şi instituţii de cercetare 
ştiinţifică). Prioritate s-a acordat studiului comparativ al 
procesului de formare a managerilor pe plan global, pre-
cum şi aplicării metodei istorice, cu scopul de a determina 
tendinţele teoriilor manageriale. Pentru o mai bună redare 
a materiei selectate din diverse surse, s-a aplicat metoda 
triangulaţiei, iar la prelucrarea datelor acumulate în cadrul 
cercetării s-au folosit metode statistice.

Astfel, s-a constatat că marea majoritate a respon-
denţilor au iniţiat cariera managerială fără a avea o 
pregătire profesională în acest sens. Mulţi au specificat 
că la universitate nici un curs nu le-a oferit cunoştinţe 
solide în domeniul managementului şi nu le-a format 
suficiente abilităţi necesare pentru dirijarea instituţiilor 
educaţionale. S-a mai menţionat că mulţi conducători 
s-au confruntat cu un şir impunător de dificultăţi în 
debutul carierei. Din lipsa unor oportunităţi de formare 
instituţională în domeniu, noii conducători au apelat 
la pregătirii informale: au preluat modelele comporta-
mentale ale directorilor cunoscuţi de ei, au discutat cu 
alţi manageri, i-au vizitat pe colegi la lucru, au urmat 
îndrumările superiorilor. De asemenea, ei au accentuat 
că au acumulat experienţă şi prin explorare personală, 
prin tatonare. O parte din respondenţi au precizat că 
unele activităţi de perfecţionare managerială erau depă-
şite, fiind departe de realităţile actuale, cînd problemele 
ce ţin de conducerea unităţii de învăţămînt sînt mai 
complexe şi mai dificil de soluţionat decît cele cu care 
s-au confruntat predecesorii lor. Majoritatea absolută a 
celor chestionaţi au punctat importanţa şi necesitatea 
stringentă a modernizării concepţiei şi a politicilor din 
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domeniu, prezentînd şi oportunităţi de eficientizare a 
procesului dat. 

un rol deosebit în cadrul cercetării i-a fost acordat 
studiului diferitelor abordări pe plan global în formarea 
managerilor [1]. Astăzi devine tot mai accentuată tendinţa 
de descentralizare a domeniului educaţional, iar managerii 
sînt determinaţi să îmbunătăţească performanţele elevilor, 
să sporească prestaţia şcolii, să facă instituţia atractivă 
pentru tot mai mulţi beneficiari, parteneri. Pe de altă parte, 
resursele bugetare pentru realizarea acestor deziderate 
strategice continuă să fie deficitare. în condiţiile date, 
procesele de luare a deciziilor devin tot mai participa-
tive, implicînd mai mulţi actori – reprezentanţi ai APl, 
ai părinţilor, ai agenţilor economici, ai altor instituţii din 
comunitate etc. Se modifică şi statutul managerilor: ei 
devin lideri ai unor consilii consultative care analizează 
multidimensional situaţiile, planifică activităţi, distribuie 
resurse, asigură calitatea deciziilor, anticipează riscuri, 
promovează imaginea şi succesele instituţiei etc. Astfel, 
volumul activităţilor de ordin executiv este în descreş-
tere, în schimb e în creştere rapidă volumul activităţilor 
de ordin strategic, vizionar, mobilizator, de delegare a 
responsabilităţilor – toate cu pronunţate caracteristici de 
liderism. un studiu realizat în SuA, Canada, Australia 
[10] a demonstrat că cel mai eficient management edu-
caţional se manifestă în instituţiile în care conducătorii 
au avut curajul şi competenţa să pregătească personalul, 
beneficiarii şi partenerii în gestionarea anumitor compo-
nente din responsabilităţile ce-i revin.

la nivel de delegare, mulţi manageri ai şcolilor au 
format grupe de iniţiativă care se ocupă de soluţionarea 
unor probleme concrete – reparaţii capitale sau curente, 
achiziţionare de mobilier sau echipament, modernizare 
de curriculum, activităţi extracurriculare etc. Aceste 
grupe de iniţiativă au un grad avansat de libertate în 
ceea ce priveşte planificarea şi realizarea activităţi-
lor, atragerea şi gestionarea resurselor, monitorizarea, 
asigurarea transparenţei, raportarea publică a celor 
efectuate. Astfel, managerii şcolari devin coordonatori 
generali, avînd responsabilitatea să negocieze condiţiile 
de activitate a grupelor de iniţiativă; să identifice tot mai 
mulţi parteneri care ar dori să se implice; să realizeze 
activităţi de lobby pentru a obţine fonduri, aprobări etc.; 
să atragă persoane noi ce ar facilita activitatea grupelor 
de iniţiativă etc.

la nivel de formare, managerii deleagă personalului  
un şir de responsabilităţi privind dezvoltarea profesiona-
lă şi personală a angajaţilor, beneficiarilor şi partenerilor 
instituţiei. în acelaşi timp, se deleagă responsabilităţi 
pentru eficientizarea politicii curriculare, colaborînd 
intens cu instituţii academice care au misiunea de mo-
dernizare curriculară.

la capitolul comunicare, managerul devine acel cre-
ier care are sarcina de a acumula, sintetiza şi valorifica 

operativ informaţia care poate aduce beneficii instituţiei 
educaţionale. 

la capitolul evaluare, managerii deleagă respon-
sabilităţi de evaluare a grupelor de iniţiativă sau a 
structurilor instituţiei. Sînt elaborate diverse forme de 
evaluare – de la mulţumiri verbale pînă la includerea în 
diverse categorii onorabile. E firesc ca din ce în ce mai 
mult să se aplice aprecierile colective, reducîndu-se cele 
individuale. Toate aceste măsuri au un scop bine deter-
minat – să aducă o nouă imagine instituţiei, să atragă 
noi clienţi, noi beneficiari.

Astfel, conform studiului menţionat, pentru ma-
nagerii din domeniul educaţiei devin tot mai specifice 
următoarele roluri:

1) cercetător şi evaluator constructiv al situaţiei 
şi designer al viziunilor pentru implementarea 
noilor structuri (grupe de iniţiativă) ce ar aduce 
beneficii adăugătoare instituţiei;

2) motivator, creator al unui mediu de implicare a 
tot mai mulţi actori comunitari în modernizarea 
progresivă a instituţiei;

3) stimulator al tendinţelor de perfecţionare conti-
nuă a tuturor actorilor antrenaţi în educaţie;

4) facilitator al proceselor participative în institu-
ţie; 

5) promotor continuu al schimbărilor pozitive în 
comunitatea educaţională.

în acest context, o altă cercetare [8] a identificat 
gradul de interes pentru perfecţionare al directorilor de 
şcoli din mediul rural. Astfel, ariile de interes pentru 
formarea iniţială şi continuă a managerilor educaţionali 
sînt: formarea şi managementul eficient al echipelor; 
crearea comunităţilor de perfecţionare continuă (co-
munităţi de învăţare durabilă, prin cercetarea şi oferirea 
unor oportunităţi clare în acest sens); motivarea pentru 
implicare activă în procese de modernizare; orientarea 
spre activităţi bazate pe rezultate; comunicarea eficientă 
la toate nivelurile; facilitarea proceselor de modernizare 
continuă; dezvoltarea modelelor decizionale participati-
ve. Toate aceste domenii au în componenţa lor elementul 
de cercetare ştiinţifică sau se bazează pe rezultatele 
cercetărilor ştiinţifice în domeniul educaţional.

Este uşor de constatat că aspiraţiile managerilor se 
orientează spre domenii avansate specifice manage-
mentului resurselor umane şi managementului resur-
selor informaţionale. în R.Moldova, aceste necesităţi 
se concentrează, în special, pe domenii tehnice sau pe 
gestionarea resurselor financiare şi materiale. Concluzia 
autorilor acestei investigaţii este una cît se poate de 
constructivistă: „Educaţia este un element crucial pentru 
evoluţia comunităţilor, iar pentru a avea lideri eficienţi 
în acest domeniu este nevoie să li se ofere cele mai 
moderne, adecvate şi eficiente oportunităţi de formare, 
în pofida costurilor avansate inerente procesului dat. în 
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acelaşi timp, cercetările în domeniul managementului 
educaţional trebuie continuate în scopul identificării 
celor mai de valoare căi de modernizare a şcolii” [8].

Rezultatele multiplelor cercetări au condus la elabo-
rarea unor viziuni clare asupra competenţelor pe care ar 
trebui să le deţină managerii instituţiilor educaţionale. 
un grup de cercetători din New Jersey, SuA [6], con-
sideră că traiectul de formare a conducătorilor trebuie 
să fie orientat către următoarele exigenţe: înţelegerea 
priorităţilor şi a sarcinilor educaţiei într-o societate 
pluralistă; luarea în consideraţie a necesităţilor educa-
bililor de a se integra cu succes în societate; posedarea 
competenţelor de dezvoltare şi implementare a planuri-
lor strategice în baza abordărilor sistemice (elaborarea 
misiunii, viziunii, obiectivelor; planificarea activităţilor, 
distribuirea resurselor; monitorizarea, evaluarea şi dise-
minarea succeselor); posedarea capacităţii de cercetare, 
de colectare, prelucrare, utilizare a datelor referitoare 
la modernizarea continuă a instituţiei; posedarea com-
petenţelor de comunicare persuasivă, de negociere 
eficientă şi de realizare a consensului; manifestarea 
competenţelor de facilitare a interacţiunilor participati-
ve;  posedarea competenţelor de motivare şi de apreciere 
a comunităţii educaţionale pentru succesele obţinute; 
realizarea calitativă a schimbului de experienţă şi de 
promovare insistentă a practicilor de succes; asigurarea 
transparenţei tuturor componentelor din activitatea in-
stituţiei; identificarea şi anticiparea riscurilor cu care se 
poate confrunta instituţia în realizarea anumitor sarcini; 
manifestarea competenţelor de gestionare eficientă a 
resurselor bugetare existente şi de atragere a resurselor 
extrabugetare; stabilirea şi realizarea oportunităţilor de 
modernizare curriculară continuă.

într-o altă cercetare, la care au participat 50 de mana-
geri de succes din 9 state ale SuA [5], au fost structurate 
următoarele domenii prioritare: elaborarea participativă 
a viziunii instituţiei educaţionale; motivarea şi mobiliza-
rea unei game extinse de adepţi şi susţinători în promo-
varea viziunii elaborate (factori de decizie, beneficiari, 
parteneri, mass-media, asociaţii etc.); implementarea 
viziunii; monitorizarea atentă a progreselor, oferirea 
de feedback, aplicarea măsurilor corective; realizarea 
produselor finale, a rezultatelor scontate; disemina-
rea succeselor; managementul excelent al echipelor 
(comunicare, cooperare, consens, autoritate, empatie, 
angajamente, exigenţe, suport etc.).

Perfecţionarea continuă a managerilor este la ordi-
nea zilei şi în ţări din Europa [11], Asia [7], Australia 
[9], America latină şi America Centrală. Astfel, A. M. 
borden [3] aduce argumente solide în favoarea schim-
bării rolului managerilor educaţionali, descrie un şir 
de exemple de succes şi vine cu anumite recomandări 
referitoare la formarea conducătorilor din domeniu: ela-
borarea profilului managerului eficient şi a curricula de 

formare (iniţială şi continuă) în corespundere cu exigen-
ţele anunţate; caracterul nerigid al profilului respectiv, 
esenţa programelor de formare va consta în dezvoltarea 
competenţelor de abordare creativă, adaptate situaţiilor 
concrete; de planificare strategică şi de implementare a 
inovaţiilor; de elaborare şi de promovare a deciziilor; de 
monitorizare şi de evaluare a activităţilor educaţionale; 
pregătirea intensivă a managerilor pentru promovarea 
schimbărilor în instituţiile educaţionale etc.

Oportunităţi interesante pentru formarea managerilor 
în Tanzania şi kenya sînt reflectate în cercetarea lui N. 
Ibrahim [4]. Sistemele educaţionale din aceste ţări s-
au inspirat din modelele europene, o atenţie deosebită 
acordîndu-se programelor universitare de instruire a 
managerilor. 

Astfel, pe plan global, ştiinţele educaţiei sînt în cău-
tarea de noi oportunităţi de modernizare a modalităţilor 
de formare iniţială şi continuă a managerilor.

Materialele prezentate și analizate în cadrul cercetării 
noastre pot servi atît ca argument în favoarea necesităţii 
de modernizare a procesului de pregătire a conducători-
lor unităţilor de învăţămînt, cît şi ca repere conceptuale 
în identificarea de măsuri concrete. 

în acest context, va fi propusă şi viziunea noastră 
referitoare la implementarea curriculumului universitar 
Dezvoltarea competenţelor de investigaţie ştiinţifică 
în procesul de formare a managerilor pentru sistemul 
educaţional [2]. Pentru ca acest document să fie cu 
adevărat modern şi eficient, la elaborarea lui s-a ţinut 
cont de multiple aspecte epistemologice, axiologice şi 
curriculare. O atenţie deosebită s-a acordat raportului 
dintre epistemologia ştiinţifică şi cea educaţională, 
conform căruia organizarea procesului instructiv la o 
anumită disciplină trebuie să se bazeze pe fundamente 
teoretice solide, să asigure apropierea metodelor de 
studiere a disciplinei de metodele de cercetare ştiinţifică, 
luîndu-se în considerare faptul că “ordonarea didactică 
nu se suprapune în întregime pe ordonarea ştiinţifică” 
[Neacşu I., Instruire şi învăţare, EŞ, bucureşti, 1990, 
p.189].

Ţinînd cont de aceste recomandări, curriculumul 
propus sintetizează realizările epistemologice ale ştiin-
ţelor educaţiei şi ale celor economice. Astfel, în cadrul 
fiecărei activităţi, studenţii vor explora situaţii mana-
geriale autentice – de abordare multidimensională a 
variabilelor, de comunicare cu alţi parteneri, de cercetare 
managerială, de planificare, de delegare şi de asumare a 
responsabilităţilor, de elaborare şi de luare a deciziilor, 
de organizare a unor activităţi, de motivare şi de auto-
motivare, de monitorizare şi evaluare, de prezentare a 
rapoartelor referitoare la activităţile realizate etc.

Esenţa curriculumului propus de noi constă în per-
ceperea de către formabili a educaţiei ca o valoare. 
Conform abordării sistemice a educaţiei axiologice, 
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persoana este supusă unor influenţe, de aceea trebuie  
să deţină competenţa de a discerne între valori şi non-
valori. ulterior, valorile achiziţionate pot fi valorificate 
de ea în mod sinergic pentru luarea de atitudini, pentru 
manifestarea unui comportament individual şi colectiv 
valoric, pentru crearea sau promovarea unor noi valori, 
principii axate pe valori, exemple valorice, norme va-
lorice, tradiţii valorice etc.

Caracterul valoric al viziunii este amplificat prin 
metodologia şi conţinuturile teoretice care au fost ela-
borate pentru fiecare sesiune. Pentru a accentua impor-
tanţa valorilor în cadrul curriculumului, evaluările vor 
fi concentrate şi ele pe componente axiologice. Astfel, 
evaluarea ponderată contribuie la creşterea responsabili-
tăţii studenţilor pentru însușirea componentelor practice 
ale cursului, pentru înţelegerea relaţiilor interpersonale, 
pentru respectarea normelor deontologice şi etice, a 
cadrului legal etc.

la elaborarea cursului modernizat se va ţine cont 
şi de exigenţele curriculare. Iniţial, atenţia se va axa pe 
noţiunile de cantitate şi calitate. “Cantitatea determină 
caracterul informativ al conţinutului” [bontaş I., Peda-
gogie, All, bucureşti, 1995, p. 98]. “Calitatea determi-
nă caracterul formativ al conţinutului” [ibidem].

un rol semnificativ în elaborarea curriculumului 
revine criteriului de validitate – acesta reflectă gradul în 
care un curriculum reuşeşte să realizeze cît mai adecvat 
ceea ce îşi propune la nivel de scop şi obiective.

un alt criteriu important este fidelitatea curriculumu-
lui – orice aplicare a acestuia, indiferent de contingentul 
de beneficiari şi de condiţii (raţionale pentru activitatea 
educaţională), va conduce spre aceleaşi produse finale 
(bineînţeles, diferite ca valori).

Curriculumul pe care intenţionăm să-l implementăm 
este fundamentat pe principii cognitiviste. Din aceste 
considerente, o atenţie deosebită se va acorda şi meto-
dologiei de învăţare prin cooperare. Precizăm din start 
că nu orice activitate în grup poate fi numită învăţare 
prin cooperare. învăţarea prin cooperare implică în mod 
obligatoriu prezenţa a două componente convergente, 
una de natură managerială (organizarea studenţilor 
şi realizarea activităţilor de formare) şi una de natură 
psihosocială (ce ţine de relaţiile stabilite între cei care 
realizează activităţile formative).

Curriculumul este destinat universităţilor cu profil 
educaţional şi corespunde actelor legislative şi nor-
mative din domeniul educaţional din R.Moldova [2]. 
Durata cursului este de un semestru şi sînt prevăzute 
16 module. Fiecare modul are filozofia sa expusă în 
obiectivul referitor la formarea anumitor competenţe, 
în metodologia recomandată pentru realizarea obiecti-
vului modulului, în procedurile de evaluare cantitativă 
şi calitativă, în conţinuturile recomandate pentru modul 
şi în suporturile complementare destinate eficientizării 

metodologiei. Modulele au o interdependenţă holistică 
sub aspectul formării de competenţe necesare manage-
rilor instituţiilor educaţionale. în acelaşi timp, ele au 
un grad avansat de autonomie şi pot fi realizate separat 
sau în combinaţie, pentru atingerea anumitor obiective 
de formare continuă a managerilor sau a aspiranţilor la 
funcţii manageriale.

Scopul şi obiectivele curriculumului sînt orientate 
spre realizarea unor produse concrete. Scopul acestui 
curriculum constă în pregătirea iniţială a unor lideri 
performanţi şi cercetători pentru instituţiile educaţiona-
le, prin abordare multiaspectuală (cunoștinţe, abilităţi, 
aspecte etice, atitudini, gîndire strategică etc.). Obiecti-
vele curriculumului sînt: dezvoltarea competenţelor de 
abordare şi prelucrare multidimensională participativă 
a informaţiilor ce ar eficientiza activitatea managerială; 
dezvoltarea competenţelor de investigaţie ştiinţifică 
în domeniul managerial; dezvoltarea competenţelor 
de exercitare performantă a funcţiilor manageriale; 
dezvoltarea competenţelor de comunicare managerială 
persuasivă; dezvoltarea competenţelor de diseminare 
prospectivă a practicilor pozitive.

Cursul constă din trei categorii de activităţi conceptu-
ale: analiza suportului teoretic referitor la managementul 
educaţional; analiza multidimensională a unei zile de 
activitate a directorului unei instituţii de învăţămînt; 
realizarea cercetării într-o instituţie educaţională.

I. Analiza suportului teoretic referitor la manage-
mentul educaţional (modulele 1-9). Participanţii vor 
analiza independent suportul teoretic al sesiunii (cursul 
nu prevede ore pentru prelegeri clasice!) şi vor realiza 
sarcinile recomandate. la începutul fiecărei sesiuni, 
studenţii, în mod individual, vor prezenta profesorului 
o copie a fişei de investigaţie/realizare a studiului/sarci-
nilor propuse. în timpul sesiunii, grupul de participanţi 
va fi divizat în echipe a cîte 5 persoane. Fiecare echipă 
va desemna un lider care va conduce activitatea, în 
cadrul căreia se vor discuta fişele prezentate de fiecare 
membru şi se va elabora o abordare comună sau o 
sinteză a subiectului investigat. liderul va monitoriza 
şedinţa şi va fi responsabil de structurarea ideilor şi de  
prezentarea sintezei fiecărui membru al echipei sale (prin 
intermediul poştei electronice). varianta de sinteză a fişei 
echipei se transmite profesorului prin intermediul poştei 
electronice. la următoarele şedinţe, liderul echipei va fi 
desemnat prin rotaţie.

II. Analiza multidimensională a unei zile de acti-
vitate a directorului unei instituţii de învăţămînt (mo-
dulul 10). Timp de o zi, fiecare student va urmări toate 
activităţile unui director într-o instituţie educaţională şi 
va realiza următoarele: 

1) va observa direct activităţile manageriale ale 
directorului şi la intervale de 10 minute va fixa într-o 
fişă de observare cele realizate de director în intervalul 
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respectiv; va efectua un studiu comparativ al manage-
mentului timpului constatat de el şi al recomandărilor 
teoretice; va emite anumite concluzii la investigaţia 
realizată; 

2) va solicita un interviu directorului şi îl va ruga să 
expună un caz din practica sa privind soluţionarea cu 
succes a unei probleme importante în cadrul instituţiei 
pe care o conduce.

III. Realizarea cercetării într-o instituţie educa-
ţională (modulele 11-16). Componenta respectivă 
va începe în cea de-a XII-a săptămînă de studii. Se 
vor forma echipe a cîte 5 persoane. Fiecare echipă va 
identifica o instituţie educaţională în care va realiza un 
proiect de cercetare colectivă. Investigaţia va avea un 
caracter multidimensional. în timpul sesiunii a XI-a, 
membrii echipei îşi vor proiecta singuri metodologia 
de cercetare, îşi vor distribui funcţiile de cercetare, se 
vor autoorganiza şi se vor autoevalua. Se vor cerceta 
progresele instituţiei pe parcursul ultimului an. Membrii 
echipei, în afara orelor de curs, vor sintetiza informaţiile 
selectate. Fiecare echipă va prezenta raportul în plen în 
cadrul celei de-a Xv-a sesiuni.

în cadrul modulului 16 se va realiza generalizarea 
cursului şi se va stabili gradul de eficienţă al acestuia 
pentru studenţi. la finele ultimei sesiuni, studenţii vor 
evalua confidenţial curriculumul şi prestaţia profeso-
rului.

Concluzii. Cu certitudine, în R.Moldova s-au fă-
cut  anumite progrese în formarea managerilor pentru 
sistemul educaţional. în acelaşi timp, marea majoritate 
a conducătorilor din domeniu înaintează exigenţe tot 
mai avansate programelor de formare  destinate mana-
gerilor sau aspiranţilor la funcţii manageriale. Pe plan 
global, există o multitudine impresionantă de cercetări 
ce evidenţiază posibile perspective pentru moderniza-
rea progresivă a programelor de formare managerială. 
Şi în R. Moldova se optează tot mai insistent pentru 
descentralizarea programelor de formare managerială 
şi apropierea acestora de practicile performante din 
domeniu pe plan mondial. în acest context, venim cu 
iniţiativa de a propune universităţilor un curriculum 
modernizat destinat formării iniţiale a managerilor 
pentru instituţiile educaţionale. Documentul are o 
solidă fundamentare epistemologică, axiologică şi 
curriculară. Sub aspect epistemologic acesta va va-
lorifica strategiile, principiile, realizările ştiinţelor 
economice armonizate la produsele similare ale ştiin-
ţelor educaţiei şi ale metodologiei cercetării ştiinţifice. 
Sub aspect axiologic, curriculumul oferă oportunităţi 
de promovare a valorilor perene prin selectarea rigu-
roasă a competenţelor care se propun spre formare, 

a metodologiei aplicate, a evaluărilor folosite pentru 
confirmarea progreselor, a conţinuturilor. Sub aspect 
curricular, documentul corespunde relevanţei sociale, 
respectă exigenţele însuşirilor de cantitate şi   calitate, 
asigură validitatea şi fidelitatea solicitate la nivel de 
formare universitară. Curriculumul corespunde exigen-
ţelor de dezvoltare prospectivă, care solicită sistemelor 
universitare axarea educaţiei pe principii de formare 
a competenţelor. Acesta asigură fiecărui absolvent 
formarea competenţelor care i-ar permite să gestioneze 
productiv (individual sau colectiv) şi deontologic arse-
nalul informaţional şi cel practic în scopul eficientizării 
domeniului de care este responsabil. Curriculumul 
propus promovează o metodologie axată pe modelele 
cognitiviste, iar sub aspect de inovaţie metodologică 
– un set de strategii ce contribuie la realizarea efectelor 
sinergice ale eforturilor şi competenţelor individuale 
şi colective ale formabililor.
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EVEnImEntE CEPD

În anul 2012 vor fi implementate 
50 de proiecte locale 

în perioada 15-23 decembrie 2011, în cadrul proiectului Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor pentru 
persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile, coordonatorii locali au prezentat rapoartele narative 
şi financiare asupra implementării proiectului în instituţiile pe care le reprezintă. Raportul narativ şi financiar a 
fost elaborat de către coordonatorii locali conform cerinţelor stipulate. în majoritatea instituţiilor, activităţile extra-
curriculare s-au desfăşurat cu regularitate, în corespundere cu orarul stabilit. S-a ţinut cont de toate rigorile pentru 
derularea cu succes a activităţilor planificate. beneficiarii direcţi, copiii din familii social-vulnerabile (FSv), au 
participat cu plăcere la activităţile cercurilor, manifestînd dorinţa de a petrece cît mai mult timp în şcoală. în urma 
implementării şi monitorizării proiectului, a analizei rapoartelor, menţionăm rezultatele obţinute: 

• 50 de echipe şcolare consolidate şi pregătite 
pentru scrierea şi implementarea proiectelor; 

• 50 de şcoli cu săli amenajate şi dotate cu echi-
pament performant utilizat în cadrul activităţilor 
extracurriculare;

• 50 de proiecte de dezvoltare a activităţilor extra-
curriculare implementate;

• 50 de localităţi informate şi sensibilizate privind 
problemele copiilor din FSv;

• 133 de activităţi extracurriculare dezvoltate: 
34% – cercuri Mîini dibace, Meşter Faur, Fă-
uritorii, Croitorii; 20% – activităţi sportive; 
10% – ateliere de lectură şi comunicare; 10% – 
teatrul popular, teatrul social, teatrul de păpuşi, 
alte cercuri dramatice care cuprind tinerele „ta-
lente actoriceşti”; 6% – activităţi ludice; cca 
5% – ansambluri muzicale şi de dans; 15% – alte 

activităţi: clubul radiofonic, Tînărul jurnalist, 
Tînărul bucătar etc.;

• peste 2300 de elevi implicaţi în activităţi extra-
curriculare;

• peste 200 de dascăli implicaţi în activităţi de 
educaţie nonformală (cu prestaţie bună şi foarte 
bună – 95%);

• sporirea competenţelor echipei de implementare 
a proiectelor în rezolvarea problemelor comuni-
tare;

• creşterea reuşitei şcolare printre copiii din 
FSv;

• îmbunătăţirea frecvenţei şcolare printre copiii 
din FSv (în 90% dintre instituţii);

• schimbări calitative în comportamentul elevi-
lor;

• creşterea interesului şi a gradului de motivaţie a 
elevilor de a frecventa şcoala;

• dezvoltarea competenţelor de comunicare efici-
entă;

• creşterea nivelului de încredere în sine şi de 
autoapreciere al elevilor.

Proiectul a avut un impact semnificativ asupra copi-
ilor, şcolii şi comunităţi.

Impact asupra copiilor din FSv:
-	 schimbarea atitudinii faţă de şcoală şi activităţile 

din cadrul acesteia;
-	 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare;
-	 ameliorarea relaţiei copil-copil, copil-părinte, 
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copil-profesor, profesor-părinte;
-	 descoperirea aptitudinilor copiilor din FSv şi va-

lorificarea acestora etc.
Impact asupra şcolii:
-	 mărirea gradului de atractivitate a şcolii pentru 

elevii defavorizaţi;
-	 creşterea prestigiului instituţiei de învăţămînt în 

comunitatea locală;
-	 sporirea credibilităţii şcolii prin implementarea 

transparentă a proiectului.
Impact asupra comunităţii: 
-	 schimbarea atitudinii faţă de elevii din FSv;
-	 antrenarea familiilor social vulnerabile în activi-

tăţile de ordin comunitar;
-	 îmbunătăţirea relaţiei şcoală-elevi-părinţi- 

APl;
-	 diminuarea numărului copiilor din grupul de risc.
în urma analizei a 50 de proiecte prezentate de către 

echipele locale, fiind aprobate toate, s-au încheiat con-

tracte cu 50 de instituţii (48 – participante la realizarea 
proiectului în 2011 şi 2 – noi).

Pentru cea de-a doua etapă a proiectului sînt prevă-
zute următoarele activităţi:

• monitorizarea implementării proiectelor;
• efectuarea vizitelor de monitorizare de către 

formatori şi echipa de proiect;
• evaluarea implementării proiectelor în şcoli;
• certificarea echipelor de profesori implicate în 

elaborarea şi implementarea proiectului;
• desfăşurarea conferinţei de bilanţ şi diseminarea 

experienţelor pozitive, a practicilor valoroase, cu 
exemple de realizare reuşită a proiectelor de grant 
(vor fi selectate cele mai bune practici, programe 
extraşcolare etc.); 

• editarea unei broşuri, pentru extinderea impac-
tului proiectului în alte comunităţi şcolare. 

lilia NAhAbA, coordonator de proiect

analiză și evaluare de necesități în cadrul 
proiectului CONSEPT

Centrul Educational PRO DIDACTICA implementează componenta Dezvoltare organizaţională din cadrul 
proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT, coordo-
nat și realizat cu sprijinul Fundaţiei „liechtenstein Development Service” (lED). Misiunea acestui proiect este de 
a sprijini instituțiile de învățămînt secundar profesional în prestarea serviciilor de instruire profesională de înaltă 
calitate în corespundere cu cerințele sectorului de producere.

în cadrul fazei a II-a (2012-2014), proiectul CON-
SEPT îsi propune drept obiectiv asigurarea unei instruiri 
profesionale mai calitative și mai eficiente la meseriile 
bucătar/cofetar, electrician, croitor/cusător şi sudor. Prin-
tre beneficiarii direcți se numără 14 şcoli profesionale din 
republică, 5 dintre ele bucurîndu-se de sprijin în cadrul 
primei faze (Școala Profesională, or. Florești; Școala 
Profesională nr. 2, or. Cupcini; Școala Profesională nr. 1, 
or. Cahul; Școala Profesională nr. 2, or. Cahul; liceul Pro-
fesional nr. 2, or. Chișinău) și 9 – selectate recent (Şcoala 
Profesională nr. 2, or. bălţi; Şcoala Profesională nr. 2, or. 
Criuleni; Şcoala Profesională, or. hînceşti; Şcoala Pro-
fesională, or. ungheni; Şcoala Profesională, or. Căuşeni; 
Şcoala Profesională nr. 4, or. bălţi; Şcoala Profesională, 
or. Ştefan vodă; Şcoala Profesională nr. 3, or. bălţi).

Scopul componentei implementate de C.E. PRO-
DIDACTICA este de a contribui la dezvoltarea 
organizațională a şcolilor profesionale implicate în 
proiect, prin asigurarea de suport profesional echipe-
lor manageriale, inclusiv prin oferirea de servicii de 
instruire, consultanţă/expertiză în domeniu; asistarea 
şi monitorizarea fiecărei şcoli în elaborarea unui plan 
de dezvoltare funcţional.

Printre principalele activităţi ale componentei Dez-
voltare organizațională, planificate pentru faza a II-a, 
se numără: analiza și evaluarea capacităţilor organizaţi-
onale și a nevoilor de formare continuă ale personalului 
acestor instituţii, desfăşurarea activităţilor de formare 
pentru echipele administrative, asistarea şi monitorizarea 
echipelor manageriale în elaborarea și implementarea 
PDŞ, aprobarea finală a PDŞ.

Primele activităţi din proiect – vizitele pe teren – au 
demarat pe data de 15 februarie curent și vor conti-
nua pînă la sfîrșitul lunii martie. Formatorii valentina 
ChICu, lia SClIFOS, Gheorghe GîRNEŢ, victor 
SîNChETRu şi Sergiu lîSENCO realizează o amplă 
analiză a necesităţilor de instruire ale personalului şi a 
capacităţilor organizaţionale, elaborînd liste specifice cu 
nevoi de formare şi de dezvoltare instituţională. Acestea 
vor constitui un punct de reper în pregătirea şi actualiza-
rea unui program complex de instruire, destinat echipelor 
manageriale respective, dar și bază pentru planificarea 
strategică a instituțiilor implicate în proiect.

Rima bEzEDE, coordonator de proiect

în anul 2012 voR fi implementate 50 de pRoiecte locale
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complex de formare continuă a cadrelor didac-
tice;

• lT Litterarum, mun. Chişinău – Program com-
plex de formare continuă a cadrelor didactice;

• DGETS Soroca – Modulul: Didactica discipli-
nelor pentru învăţători;

• DGETS Donduşeni – Program complex de for-
mare continuă pentru învăţători;

• DGETS ungheni – Program complex de formare 
continuă pentru învăţători;

• DGETS ungheni – Program complex de formare 
continuă pentru profesorii de limba şi literatura 
română;

• Gimnaziul Codreanca, Străşeni – Formare de 
competenţe prin strategii didactice interactive.

Programele complexe de formare continuă au inclus 
subiecte din diverse domenii: psihopedagogie generală, 
didactici particulare, tehnologii informaţionale etc. De o 
apreciere înaltă s-au bucurat cunoştinţele legate de apli-
carea strategiilor didactice centrate pe elev, cu accent pe 
lecția modernă. Cadrele didactice s-au implicat plenar în 
activităţi, au discutat despre oportunităţile create la ore 
prin folosirea tehnicilor respective, a etapelor cadrului 
de învăţare ERRE.

Sîntem disponibili în continuare pentru prestarea ser-
viciilor la solicitarea cadrelor didactice şi manageriale, 
atît în incinta CEPD, cît şi în teritoriu.

lilia NAhAbA, coordonator de program

PAIDEIA 
C l u b  D E  D E z b AT E R I  E D u C A Ţ I O N A l E 

Tematicile şedinţelor planificate pentru martie-mai 2012 sînt următoarele:

Tematica Data Ora Moderator 
Strategii de ghidare a imaginaţiei 2 martie 15.00-17.00 Tatiana Cartaleanu
Grila de specificaţii – instrument în proiectarea şi 
aplicarea eficientă a unor strategii didactice axate pe 
formarea de competenţe la elevi 

23 martie 15.00-17.00 Rodica Eşanu

Teorii şi practici motivaţionale în educaţie 6 aprilie 15.00-17.00 viorica Oleinic
Dezbaterile – metodă interactivă de învăţare 27 aprilie 15.00-17.00 Galina Filip
Practici inovatoare în educaţia adulţilor 4 mai 15.00-17.00 valeriu Gorincioi

Taxa de participare: 20 lei
înscrierea participanţilor se va face în prealabil la telefoanele: 54-19-94, 54-25-56, 54-29-77.

lilia NAhAbA, coordonator de program 

Programul Servicii la solicitarea 
beneficiarului

în perioada septembrie-decembrie 2011– ianuarie 
2012, de serviciile Centrului Educaţional PRO DI-
DACTICA au beneficiat 328 de cadre didactice din 
următoarele instituţii:

• lT logăneşti, hînceşti – Program complex pen-
tru cadre didactice;

• Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru 
copii Tîrnova, Donduşeni – Program complex 
pentru educatori;

• universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
N.Testemiţanu, mun. Chişinău – Evaluarea re-
zultatelor academice şi a competenţelor studen-
ţilor;

• DGîTS leova – Implementarea curriculumului 
modernizat la limba şi literatura română;

• lT Gr.Vieru, băcioi, mun. Chişinău – Program 

eveNimeNte cePD
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Ex CAthEDrA

abordarea transdisciplinară – 
tendinţă actuală în învăţarea 

geografiei

Maria Eliza Dulamă

conf. univ. dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumat: În prima parte a lucrării se clarifică semnificaţia 
abordării pluridisciplinare a problemelor din realitatea în care 
trăim şi se prezintă un exemplu de studiere a unui caz în acest 
sens (Roşia Montană). În partea a doua a lucrării se prezintă 
semnificaţia abordării interdisciplinare a unor aspecte din reali-
tate şi se descrie o situaţie de învăţare. În partea a treia a lucrării 
se analizează conceptul de transdisciplinaritate şi modul în care 
se poate aborda o temă din această perspectivă.

Résumé: Dans la première partie de l’étude, nous avons poursuivi la clarification du sens de l’approche pluridisciplinaire 
des problèmes quotidiens et nous y avons présenté une étude de cas (Roşia Montană). La seconde partie de l’étude a été dédiée 
à la signification de l’approche interdisciplinaire de quelques aspects de la réalité et également une situation d’apprentissage. 
Dans la troisième partie de l’épreuve, nous avons analysé le concept de transdisciplinarité et la manière d’approche d’un sujet, 
vue cette perspective.

Confruntarea ştiinţelor cu aspectele complexe ale 
realităţii au determinat stabilirea de legături între dis-
cipline, aşa cum există între fapte, oameni, culturi, 
religii, geosfere. Satisfacerea nevoii de construire a unor 
punţi de legătură între diferite discipline s-a concretizat 
prin apariţia în sec. al XX-lea a pluridisciplinarităţii, a 
interdisciplinarităţii şi a transdisciplinarităţii. Cercetă-
rile ştiinţifice multi-, inter- şi transdisciplinare nu sînt 
antagoniste, ci complementare, deoarece au ca obiectiv 
comun înţelegerea profundă a realităţii şi debordează 
limitele disciplinelor. în această lucrare urmărim să 
clarificăm semnificaţia celor trei concepte şi să exem-
plificăm unele posibilităţi de abordare a conţinuturilor 
din domeniul geografiei din cele trei perspective.

ABORDAREA PLURIDISCIPLINARă
Pluridisciplinaritatea se referă la studierea unui 

obiect dintr-o disciplină prin intermediul mai multor 
discipline deodată (b. Nicolescu, 1999). în viziunea 
acestui autor, cunoaşterea unui conţinut (aspect, obiect) 
obţinută într-o disciplină de studiu este aprofundată prin-
tr-un aport de conţinuturi din alte discipline, dar acest 

,,plus” este în folosul exclusiv al disciplinei respective. 
Cu toate că demersul pluridisciplinar se extinde peste 
limitele disciplinelor, finalitatea sa rămîne în cadrul 
cercetării disciplinare.

Alţi autori (Gh. zaman, z. Goschin, 2010) consideră 
că pluridisciplinaritatea este o simplă agregare a diferitelor 
discipline, care păstrează neschimbate opiniile specifice. în-
tre ştiinţe nu se dezvoltă legături interactive, ci cumulative 
şi specialişti din diferite domenii lucrează împreună pentru 
a reprezenta un aspect din realitatea complexă (obiectul 
cercetat), pentru a dezvălui mai bine caracteristicle sale, 
examinîndu-l din perspective diferite, folosind metodele 
şi cunoştinţele furnizate de mai multe discipline.

Multidisciplinaritatea reprezintă o combinaţie no-
nintegrativă de discipline ştiinţifice în care fiecare dintre 
ele îşi păstrează propriile metodologii şi ipoteze de lucru 
fără a se opera schimbări sau dezvoltări/prelucrări de 
la alte discipline, în cadrul relaţiilor de multidisciplina-
ritate (Gh. zaman, z. Goschin, 2010). într-o cercetare 
multidisciplinară cercetători provenind din domenii 
(discipline), profesii diferite ale ştiinţei lucrează împre-
ună ca părţi interesate (stakeholders), pentru a face faţă 
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unei provocări comune. Fiecare realizează independent 
obiectivele, rezultatele sale proprii şi îşi construieşte 
noi paradigme şi metode, iar integrarea acestora poate 
fi efectuată ulterior sau de către o altă persoană. în 
proiectul unitar pot apărea dificultăţi în descompunerea 
(partiţionarea) sau separarea în subprobleme (aspecte) 
a problemei comune şi în soluţionarea lor pe baza cu-
noaşterii proprii fiecărui domeniu. Pot apărea probleme 
în comunicare, cooperare şi compatibilizare, în privinţa 
limbajului şi a terminologiei.

Din perspectiva multidisciplinarităţii, putem propune 
elevilor diverse sarcini de lucru. De exemplu, ei pot studia 
în grupuri problema exploatării de la Roşia Montană din 
perspectiva arheologilor, a geologilor, a economiştilor, a 
specialiştilor în protecţia mediului. Ca rezultat al analizei, 
elevii ar putea ajunge la următoarele rezultate:

● Economiştii constată că statul român doreşte 
să ofere unei firme canadiano-române cu acţionariat 
american drept de exploatare a zăcamintelor de metale 
rare şi preţioase de la Roşia Montană în schimbul a cca 
1000 de locuri de muncă. România are în această firmă 
doar 20% din participaţie şi va rămîne cu 0,6% în urma 
ultimei majorări de capital, la care acţionarul român nu 
a participat. Statul român ar primi 4% redevenţe pentru 
aur şi argint. În Africa de Sud, redevenţele pentru metale 
preţioase sînt de minimum 20%.

● Specialiştii în protecţia mediului remarcă faptul 
că statul român îşi asumă riscurile şi costurile poluării. 
În exploatare s-ar utiliza aproximativ 1.561.000 de tone 
de substanţe periculoase, dintre care 84.000 de tone de 
cianură, în cea mai mare carieră cu crater deschis din 
Europa şi cu cel mai mare baraj, înalt de 185 m. România 
urmează să suporte cheltuielile de întreţinere a barajului 
şi a sistemelor de captare, de monitorizare a emisiilor 
de acid cianhidric, de pompare şi tratare a apei pe o 
perioadă nedeterminată, estimate la 12 milioane de euro 
anual. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene 
să interzică această tehnologie de minerit pînă la finele 
anului 2011. Turcia, Cehia, Costa Rica, Germania, Ar-
gentina au interzis utilizarea cianurilor în minerit. Ca 
urmare a ruperii unui baraj de la un lac similar de la Baia 
Mare acum cîţiva ani, statul român are de plătit Ungariei 
despăgubiri circa 200 de milioane de dolari.

● Arheologii susţin că Roşia Montană este unul 
dintre siturile cele mai bogate în resurse de patrimoniu 
cultural ale României. Pe un teritoriu de cca 650 ha 
sînt 50 de monumente istorice clasate, 7 dintre care 
sînt monumente de valoare naţională şi universală. 
Arheologii recomandă includerea Roşiei Montane în 
Patrimoniul UNESCO. Conform legislaţiei actuale, 
aceste spaţii sînt protejate.

● Geologii susţin că în cele 200 de milioane de tone 
de minereu, care urmează a fi procesate cu cianuri la 
Roşia Montană, se estimează a fi, pe tonă de minereu, 

1,5 grame de aur şi 11,7 grame de argint, ceea ce nu 
pare rentabil. Motivul exploatării sînt metalele rare din 
zăcămînt: vanadiu – 2500 g/t, arseniu – 5000 g/t, titan 
– 1000 g/t, molibden – 10 g/t, nichel – 30 g/t, crom – 50 
g/t, cobalt – 30 g/t, galiu – 300 g/t, germaniu – 20 g/t, 
wolfram etc. Galiul (folosit pentru panouri fotovoltaice) 
este în cantităţi de 300 de ori mai mari decît aurul, preţul 
actual fiind de 900 de dolari pe kg.

Din această cercetare multidisciplinară rezultă faptul 
că proiectul Roşia Montana nu este în folosul statului 
român, ci doar a firmei canadiene.

Elevii pot realiza o cercetare multidisciplinară asupra 
unei păduri din perspectiva silvicultorului, a chimistului, 
a fizicianului, a pedologului, a biologului etc. Fiecare 
specialist studiază alte aspecte din pădure: silvicultorul 
– speciile existente, dimensiunea, densitatea şi vîrsta 
arborilor, starea lor de sănătate; chimistul – cantitatea 
de oxigen produsă de arbori şi cantitatea de dioxid de 
carbon consumată; fizicianul – temperatura aerului, 
umiditatea aerului, viteza vîntului; pedologul – structura, 
textura, ph-ului solului; biologul – speciile de plante şi 
de animale; ecologistul – relaţiile dintre plante, animale 
şi mediul lor de viaţă.

ABORDAREA INTERDISCIPLINARă
Interdisciplinaritatea se referă la transferul meto-

delor dintr-o disciplină în alta (b. Nicolescu, 1999). 
în studierea realităţii se trec limitele disciplinei, dar 
finalitatea rămîne, ca la pluridisciplinaritate, înscrisă în 
cercetarea interdisciplinară. Autorul distinge trei grade 
de interdisciplinaritate:

a) un grad aplicativ (de ex., metodele matematice 
transferate în geografie permit reprezentarea corectă a 
suprafeţei terestre pe hărţi, a unor aspecte cantitative 
pe diagrame);

b) un grad epistemologic (de ex., transferul meto-
delor logicii formale în domeniul geografiei generează 
analize în epistemologia geografiei);

c) un grad generator de noi discipline (de ex., tran-
sferul metodelor fizicii în studierea proceselor naturale a 
generat geografia fizică, transferul metodelor biologiei în 
studierea biosferei a generat biogeografia), contribuind 
chiar la un big-bang disciplinar.

Gh. zaman, z. Goschin (2010) consideră că interdis-
ciplinaritatea rezultă din procesul de combinare şi inte-
grare a diferitelor discipline, împreună cu metodologiile 
şi ipotezele lor de lucru. Interdisciplinaritatea implică 
studierea unui fenomen (aspect, domeniu) din mai multe 
perspective interferente, pe baza unor metode comple-
mentare. Cercetătorii trec frontierele tradiţionale dintre 
ştiinţe, combină şi modifică metodologiile de cecetare 
ştiinţifică şi ipotezele diferitelor discipline, construiesc 
noi instrumente de analiză şi previziune pentru a inves-
tiga şi a înţelege subiecte dificile, care depăşesc posibi-

aboRdaRea tRansdisciplinaRă – tendinţă actuală în învăţaRea geogRafiei
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Figura 1. Legăturile geografiei cu alte ştiinţe (după 
M. Ielenicz, 2000)

vom stabili că pe parcursul situaţiei de învăţare elevii 
vor fi capabili: să deducă stările de agregare ale apei; 
să explice formarea precipitaţiilor care se produc pe 
suprafaţa terestră, pe baza observaţiilor lor anterioare, 
a fotografiilor şi a unui desen schematic.

Evaporare vs. condensare
– Dacă lăsaţi puţină apă într-un vas în cameră, ce 

se va întîmpla cu apa? (… se va evapora.)
– De ce? (… la temperaturi de peste 0°C apa trece 

din stare lichidă în stare de vapori, adică se eva-
poră.)

– Cum se numeşte fenomenul de trecere a apei din stare 
lichidă în stare gazoasă produs la suprafaţa acumu-
lărilor de apă? (... evaporare.) (fenomen fizic)

– Dacă puneţi un capac rece peste o oală în care 
fierbe apa, ce se formează pe interiorul capacu-
lui? (… picături de apă.)

– De ce? (… apa trece din stare de vapori în stare 
lichidă, adică se produce condensarea.)

– Cum se numeşte fenomenul de trecere a apei din 
stare gazoasă în stare lichidă? (... condensare.) 
(fenomen fizic)

– Dimineaţa, în zilele de vară, aţi observat mici 
picături de apă pe plante, chiar dacă nu a plo-
uat în timpul nopţii. Cum credeţi că s-au format 
aceste picături? (… suprafaţa terestră s-a răcit 
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lităţile de cercetare ale unei singure discipline, şi pentru 
a realiza un obiectiv comun. De exemplu, în domeniul 
economiei, unele subiecte complexe (inflaţia, piaţa forţei 
de muncă, creditul, piaţa schimburilor valutare) necesită 
abordări care combină economia, matematica, geografia, 
politica, sociologia, biologia, fizica etc.

Cercetarea interdisciplinară se bazează pe opinia că 
disciplinele tradiţionale nu pot soluţiona o problemă 
majoră cu care se confruntă ştiinţa, în general, economia, 
societatea, mediul, în particular. Interdisciplinaritatea 
este considerată ca o soluţie la efectele negative ale 
specializării excesive. Cercetătorii din diferite domenii 
cooperează, se consultă, creează şi aplică noi cunoştin-
ţe, lucrînd împreună ca părţi interesate, egale, pentru a 
soluţiona o problemă comună sau a realiza un obiectiv 
complex, ce-i vizează pe toţi participanţii. Rezultatul 
colaborării interdisciplinare îl reprezintă noile soluţii, 
metode, mecanisme şi instrumente de cercetare, iden-
tificate pentru una sau mai multe dintre disciplinele 
ştiinţifice, ca urmare a complementarităţii induse între 
acestea. Principala şi prima problemă a colectivelor in-
terdisciplinare constă în identificarea, conturarea noilor 
cunoştinţe sau subdiscipline ştiinţifice, care să excludă 
perimetrul celor preexistente. Membrii colectivelor de 
cercetare interdisciplinară au cunoştinţe din unul sau 
mai multe domenii ale ştiinţei, abilitate şi experienţă de 
interacţiune, cooperare într-un spaţiu multidisciplinar, 
fapt ce asigură premisele necesare pentru identificarea 
de noi subdomenii, probleme, aspecte ale ştiinţei.

Remarcăm că, în viziune multidisciplinară, coope-
rarea dintre disciplinele ştiinţifice poate fi „reciprocă şi 
cumulativă, dar nu interactivă” (Augsburg, 2005, p. 56). 
Multidisciplinaritatea reuneşte discipline independente 
care contribuie împreună la realizarea demersului ştiinţific. 
Abordarea interdisciplinară se manifestă prin preluări sau 
împrumuturi reciproce de teorii, metode sau ipoteze între 
disciplinele ştiinţifice, prin generarea de instrumente noi 
şi îmbunătăţite, mai bine adaptate la subiectul cercetării. 
în figura următoare, remarcăm faptul că geografia are 
legături cu numeroase alte ştiinţe de la care preia cunoş-
tinţe factuale, concepte, metodologii care îi sînt necesare 
pentru explicarea şi reprezentarea învelişului geografic. 
Este dificil să le propunem elevilor sarcini de lucru dintr-
o viziune interdisciplinară, însă profesorul poate aborda 
anumite conţinuturi din această perspectivă. Pentru a 
înţelege şi a explica unele fenomene care se produc pe 
suprafaţa terestră, profesorul utilizează conţinuturi din 
fizică (concepte: evaporare, condensare, sublimare, de-
sublimare, îngheţ, topire, fenomen fizic etc.) chiar dacă 
elevii încă nu studiază această disciplină. Dacă profesorul 
şi elevii analizează consecinţele acestor fenomene asupra 
componentelor mediului, atunci pot fi utilizate conţinuturi 
din biologie (îngheţarea plantelor) sau din ecologie (relaţia 
dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă).
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în timpul nopţii, iar vaporii de apă din aer s-au 
condensat pe corpurile mai reci.)

– Cum se numeşte acest fenomen? (… rouă.)
Îngheţ vs. topire
– Dacă puneţi un vas cu apă în congelator timp 

de cîteva ore, ce se va întîmpla cu apa? (… va 
îngheţa.) (fapt generic pentru valorificarea expe-
rienţelor anterioare ale elevilor)

– De ce? (… la temperaturi sub 0°C apa trece din 
stare lichidă în stare solidă, adică îngheaţă.)

– Cum se numeşte fenomenul de trecere a apei din stare 
lichidă în stare solidă? (... îngheţ.) (fenomen fizic)

– Un alt fenomen este poleiul. Cum credeţi că se 
formează poleiul? (… picăturile de ploaie îngheaţă 
sub formă de gheaţă transparentă pe suprafeţe cu 
temperatura de cca –1°C. Gheaţa este transparentă 
deoarece nu cuprinde molecule de aer.)

– Dacă lăsaţi un cub de gheaţă la căldură, ce se 
va întîmpla? (… se va topi.)

– De ce? (… la temperaturi de peste 0°C apa trece 
din stare solidă în stare lichidă, adică se topeşte.) 
Reprezentăm printr-un desen pe tablă şi în caiete. 
(Se realizează partea de jos a desenului.)

– Cum se numeşte fenomenul de trecere a apei din stare 
solidă în stare lichidă? (... topire.) (fenomen fizic)

Sublimare vs. desublimare
– Сe se întîmplă dacă puneţi un cub mic de gheaţă 

pe soba fierbinte? (... gheaţa se transformă în 
vapori de apă.)

– Fenomenul de trecere a apei din stare solidă în stare 
de vapori se numeşte sublimare. (fenomen fizic)

– În zilele foarte reci de iarnă, observăm că pe exte-
riorul ferestrelor se formează un strat de gheaţă, 
cu toate că nu a plouat sau a nins. Fenomenul de 
trecere a apei din stare de vapori în stare solidă 
se numeşte desublimare. (fenomen fizic)

– Aţi observat în unele dimineţi de toamnă şi de 
primăvară plantele acoperite cu cristale albe 
asemănătoare zăpezii. Cum de numeşte acest 
strat de cristale care se formează pe plante şi 
pe alte corpuri? (… brumă.)

– Cum se formează bruma? (… cînd temperatura 
aerului scade sub 0°C, vaporii de apă din atmo-
sferă se transformă în cristale de gheaţă.)

– În unele zile de iarnă aţi observat că ramurile 
copacilor şi obiectele subţiri sînt acoperite cu 
cristale albe de gheaţă. Cum s-au format aceste 
cristale? (Aceste cristale albe se formează în 
zilele fără vînt prin sublimarea vaporilor de apă 
din atmosferă (aer ceţos), cînd temperatura este 
sub –15°C. )

– Cum se numeşte acest fenomen? (… chiciură.) 
(Dulamă, 2007)

ABORDAREA TRANSDISCIPLINARă
b. Nicolescu (1999) consideră transdisciplinarita-

tea – aşa cum indică prefixul ,,trans-” ceea ce se află 
în acelaşi timp între discipline, înăuntrul diverselor 
discipline şi dincolo de orice disciplină. Abordarea trans-
disciplinară are ca finalitate înţelegerea realităţii actuale 
într-un mod unitar. Din punct de vedere epistemologic, 
dar şi curricular, abordarea transdisciplinară presupune 
fuziunea disciplinelor în perspectiva reprezentării şi 
rezolvării problemelor complexe ale contemporaneităţii. 
în abordarea holistică a unui obiect se pune accentul 
numai pe unitate, pe întreg. Din această perspectivă, se 
poate înţelege că ar exista sau că ar trebui să studiem: 
oceanul fără peşti sau fără picăturile de apă care îl con-
stituie; pădurea fără arborii şi arbuştii care o formează. 
în viziunea acestui autor, abordarea transdisciplinară 
înseamnă că ar trebui să tratăm, în acelaşi timp, întregul 
şi părţile, unitatea prin diversitate şi diversitatea prin 
unitate, fără să neglijăm relaţiile reciproce.

Gh. zaman şi z. Goschin (2010) susţin că abordarea 
transdisciplinară este specifică temelor de cercetare care 
traversează graniţele a două sau mai multe discipline, 
ţintind spre o abordare holistică. Ea presupune desfiin-
ţarea graniţelor dintre disciplinele ştiinţifice, procese 
complexe de integrare şi corelare a unor cunoştinţe 
aparţinînd/neaparţinînd disciplinelor ştiinţifice, o inter-
ferare a legităţilor unor discipline ştiinţifice, precum şi 
utilizarea metodelor şi teoriilor independente ale mai 
multor discipline în cercetarea unor fenomene şi pro-
cese complexe, insuficient elucidate sau nou apărute 
în natură, în viaţa economică şi socială. Ea implică 
utilizarea unor concepte sau metode care au fost dez-
voltate iniţial într-o disciplină şi care sînt utilizate în 
prezent de alte discipline. Transdisciplinaritatea are 
la bază teza conform căreia cunoştinţele ştiinţifice nu 
pot fi considerate ca aparţinînd sau provenind dintr-un 
anumit domeniu sau subdomeniu al ştiinţei. Ea vizează 
unitatea cunoaşterii dincolo de disciplinele izolate, în 
timp ce cercetările pluri- şi interdisciplinare se situează 
în graniţele disciplinelor tradiţionale.

Cercetarea ştiinţifică transdisciplinară implică parti-
ciparea unor specialişti din diferite domenii. Aceştia au 
anumite cunoştinţe specifice domeniului lor ştiinţific, dar 
şi partajează, distribuie cunoştinţe similare în colectiv cu 
scopul rezolvării unei probleme comune. în postmodernism 
se consideră că generarea de cunoştinţe ştiinţifice nu este 
atributul unor discipline academice cu impact în plan ori-
zontal, ci rezultatul cercetărilor unei multitudini de echipe 
de cercetare, în plan vertical, din afara mediului universitar. 
Producţiile ştiinţifice transdisciplinare pot fi generate şi 
de comunităţi mai mici, prin efortul întîmplător la nivel 
individual sau colectiv, al liderilor grupurilor de cercetare 
sau al membrilor grupurilor respective.

aboRdaRea tRansdisciplinaRă – tendinţă actuală în învăţaRea geogRafiei
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RELAŢIA DINTRE GEOGRAFIE ŞI 
TRANSDISCIPLINARITATE

Pentru a înţelege relaţia dintre geografie şi transdis-
ciplinaritate, ne întrebăm mai întîi: Care este obiectul de 
studiu al geografiei? Planeta, geosferele, suprafaţa Pămîn-
tului, mediul geografic, regiunile, locurile de pe suprafaţa 
planetei, componentele fizice, biotice, omul, legile sau 
relaţiile dintre toate acestea, proprietăţile (structura, dina-
mica, atributele spaţiale etc.)? Toate împreună, doar unele, 
altele, care anume, în ce condiţii? Toate aceste aspecte 
sînt problematici studiate de geografie, dar multe dintre 
ele sînt studiate şi de alte ştiinţe. Pămîntul, ca planetă, este 
studiat şi de astronomie, geologie, geodezie etc.; omul şi 
procesele sociale – şi de antropologie, sociologie ş.a.; legile 
ce definesc majoritatea proceselor şi fenomenelor geogra-
fice – şi de fizică, chimie ş.a. Există însă deosebiri între 
modurile de abordare. Multe dintre ştiinţele care studiază 
realitatea terestră sînt ştiinţe sistematice. Ele ,,decupează” 
din realitate secţiuni relativ omogene pe care le studiază 
analitic şi de sine stătător.

în geografie, cunoaşterea nu se limitează la analiză. 
Cunoştinţele obţinute prin analize sectoriale (pe compo-
nenţi) sînt corelate, integrate în raţionamente şi reprezen-
tări care respectă similitudinea şi complexitatea asocierilor 
reale existente între componenţi. Metoda sintezei permite 
,,reasamblarea” teoretică a realului, iar principiul de la baza 
ei este cel al integrării. Prin integrare (spaţială, structurală 
etc.), în ,,sinteză”, geograful ,,reconstruieşte” unitatea 
teritorială în care se manifestă proprietăţile individuale ale 
componenţilor. Important este faptul că el obţine ceva în 
plus: cunoaşterea noilor proprietăţi, rezultate din interac-
ţiunea componenţilor, ce impun teritoriului trăsături speci-
fice suplimentare, a căror precizare şi înţelegere defineşte, 
cu adevărat, specificitatea abordării geografice. ,,Unitatea 
teritorială” (ori spaţială), ale cărei mărimi, forme, structuri 
şi fizionomii variază spre infinit, este conceptul unificator 
pentru diferitele preocupări ale geografiei. Esenţial este 
şi faptul că unităţile spaţiale (sau complexele teritoriale) 
sînt ,,întreguri” de sine stătătoare, care interacţionează şi 
se integrează ierarhic într-o unitate teritorială de maximă 
cuprindere: complexul teritorial planetar. Acesta este 
expresia concretă a ,,fuzionării” obiect, integrat şi inte-
grator. Denumirea unităţii teritoriale globale, rezultată prin 
integrarea unităţilor locale şi regionale, este o problemă de 
tradiţie ştiinţifică sau de preferinţă personală. Putem opta 
pentru una dintre noţiunile cu sens echivalent, precum: 
înveliş geografic, complex sau întreg teritorial (planetar, 
în cazul de faţă), înveliş terestru complex, înveliş geosferic, 
înveliş terestru superior ş.a.

Din analiza anterioară, remarcăm următoarele: în ge-
ografie, modul în care se realizează cercetarea obiectului 
de studiu se aseamănă cu abordarea transdisciplinară prin 
faptul că se utilizează informaţii şi metodologii ştiinţifice 
din diverse domenii, metoda analizei şi metoda sintezei, 

că principiul de la baza ei este cel al integrării. Geografia 
studiază o multitudine de fenomene şi procese complexe 
care se produc în învelişul terestru şi multe dintre aceste 
studii pot fi realizate numai printr-o abordare transdiscipli-
nară. un geograf cu competenţe de înalt nivel în domeniul 
său are nevoie de cunoştinţe teoretice şi metodologice şi 
de competenţe specifice altor domenii ştiinţifice: fizică, 
chimie, biologie, ecologie, matematică, economie etc.

basarab Nicolescu (1999) susţine că trei stîlpi ai trans-
disciplinarităţii – nivelurile de realitate, logica terţului 
inclus şi complexitatea – determină metodologia cercetării 
transdisciplinare şi că doar fizica satisface deplin şi integral 
cele trei postulate, în timp ce celelalte discipline ştiinţifice 
le satisfac doar parţial. Observăm că geografia nu are încă o 
formalizare matematică la fel de riguroasă ca aceea a fizicii. 
Remarcăm faptul că geografia identifică şi studiază proble-
me complexe din învelişul terestru (geografic): globalizarea 
economică şi geopolitică (,,satul global,,; lumea – o singură 
piaţă); migraţia, interculturalitatea şi multiculturalitatea, 
poluarea şi protecţia mediului, explozia informaţională, 
sărăcia, conflictele etc. Cercetarea acestor probleme ne-
cesită şi impune o abordare transdisciplinară.

Fără să urmărim formalizarea matematică, putem 
propune elevilor să studieze anumite subiecte (teme, 
obiecte) şi să rezolve probleme dintr-o perspectivă 
transdisciplinară, în primul rînd, pentru a conştientiza 
că realitatea are caracter unitar, nu fragmentar.

Subiect: Pădurea
– Ce este pădurea? (... pădurea este o întindere mare 

de teren acoperită de copaci; mulţime densă de copaci 
crescuţi în stare sălbatică, în care predomină una sau mai 
multe specii, pe lîngă care se mai află arbuşti, plante erba-
cee, muşchi etc., precum şi diferite specii de animale.)

în prezent, suprafaţa ocupată cu păduri pe glob se 
reduce în fiecare an cu cca 1%. Omenirea se confruntă cu 
procesul încălzirii globale. Pădurile au un rol important în 
menţinerea echilibrelor naturale pe Pămînt. Pentru a înţe-
lege consecinţele despăduririlor, ar trebui să înţelegem mai 
întîi rolul pădurii în mediu sau funcţiile acesteia.

Sarcină de lucru: Citiţi textul din manual. Identificaţi 
funcţiile pădurii şi completaţi tabelul.

– Care sînt funcţiile pădurii? (funcţia climatică, funcţia 
hidrologică, funcţia socială-estetică, funcţia turistică etc.)

– În ce constă funcţia climatică a pădurii? (... pădu-
rea are rol de moderator termic. în pădure, intensitatea 
radiaţiilor solare este mai mică, de aceea, vara, tempera-
tura este mai mică decît în vecinătatea ei cu 1-2˚C. Iarna, 
temperatura este mai mare în pădure decît în vecinătate 
cu 1-2˚C, deoarece căldura este păstrată de arbori şi este 
eliberată lent. Pădurea constituie un obstacol în calea 
vîntului, astfel viteza vîntului scade, se schimbă direcţia 
şi intensitatea acestuia. Pădurea are rol în schimbarea 
compoziţiei atmosferei, deoarece arborii consumă dioxid 
de carbon, eliberează oxigen, iar prin evapotranspiraţie 
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eliberează vapori de apă, care determină precipitaţii mai 
bogate în regiunile cu păduri.)

– În ce constă funcţia antipoluantă a pădurii? (... 
arborii consumă dioxid de carbon, eliberează oxigen în 
atmosferă; frunzele reţin praful constituit din diverse 
substanţe; pădurea reprezintă un obstacol în propagarea 
zgomotului, deci are rol antifonic.)

– În ce constă funcţia hidrologică a pădurii? (... volumul 
de apă care se scurge pe suprafaţa terestră este mai mic, de-
oarece coronamentul pădurii reţine aproximativ 40-50% din 
cantitatea de precipitaţii căzute deasupra ei şi apa este stocată 
în frunze, rădăcini şi tulpină; apa este eliberată treptat prin eva-
potranspiraţie, fapt important în timp de secetă; precipitaţiile 
sînt mai bogate deasupra pădurilor; viteza de scurgere a apei 
pe suprafaţa terestră este diminuată de existenţa litierei – frun-
zele depuse pe sol, fapt ce determină atenuarea debitelor care 
ar putea provoca viituri; creşterea cantităţii de apă infiltrată în 
straturile inferioare ale solului, în pînza freatică şi în stratele 
acvifere de adîncime; calitatea apei subterane este ameliorată 
prin îmbogăţirea ei cu ioni şi prin diminuarea conţinutului de 
amoniac; creşterea debitului mediu anual al rîurilor, ca urmare 
a creşterii cantităţii de precipitaţii şi a reducerii evaporaţiei 
totale; reducerea debitelor maxime ale viiturilor determinate 
de ploile torenţiale şi de topirea zăpezilor datorită reţinerii 
apei în pădure şi a topirii mai lente a zăpezii.)

– În ce constă funcţia socială a pădurii? (... pădurea 
are funcţie estetică, deoarece peisajele cu păduri sînt 
mai frumoase decît cele fără păduri; pădurea are funcţie 
recreativă, deoarece este un mediu bun pentru relaxare 
şi meditaţie; pădurea are funcţie turistică deoarece oa-
menii se deplasează în păduri în week-end, în vacanţe 
sau concedii.)

– În ce constă funcţia edafică a pădurii? (... pădurea 
are funcţie edafică, deoarece contribuie la formarea solu-
rilor, la atenuarea sau eliminarea procesului de eroziune 
a lor. Această funcţie se exercită prin: micşorarea vitezei 
de scurgere şi a cantităţii apei provenite din precipitaţii; 
consolidarea terenului prin sistemul radicular al arborilor; 
micşorarea efectelor distructive ale energiei cinetice a pi-
căturilor de ploaie ajunse prin cădere la suprafaţa solului; 
formarea solului prin transformarea frunzelor căzute.)

– În ce constă funcţia de conservare a biodiversităţii 
pădurii? (... pădurea constituie unicul habitat pentru 
două treimi din speciile existente. Pădurile tropicale 
umede, care acoperă doar 7% din suprafaţa terestră, cu-
prind 50% din speciile vegetale şi animale cunoscute.)

– În ce constă funcţia economică a pădurii? (... pă-
durea furnizează: lemn pentru obţinerea energiei, pentru 
construcţii, pentru diverse produse; plante medicinale, 
hrană pentru oameni şi animale; locuri de muncă.)

Funcţii Descriptori
Funcţia climatică • moderator termic – intensitatea radiaţiilor solare mai mică: 1) vara t˚ este mai mică cu 1-2˚C decît 

în vecinătatea pădurii; 2)  iarna t˚ este mai mare cu 1-2˚C decît în vecinătatea pădurii;
• obstacol în calea vîntului – scade viteza şi intensitatea vîntului, îi schimbă direcţia;
• compoziţia atmosferei – consumă dioxid de carbon: 1) eliberează oxigen; 2) evapotranspiraţia 

– precipitaţii;
Funcţia antipoluantă • consumă dioxid de carbon; • antifonică;

• eliberează oxigen; • reţine praful pe frunze;
Funcţia hidrologică • volumul de apă scursă pe suprafaţa terestră: 1) coronamentul reţine 40-50% din cantitatea de 

precipitaţii căzute; 2) stocarea apei în frunze, rădăcini şi tulpină;
• viteza de scurgere a apei pe suprafaţa terestră;
• cantitatea de apă infiltrată în sol, pînza freatică şi stratele acvifere de adîncime;
• debitul mediu anual al rîurilor;
• debitul maxim al viiturilor;
• cantitatea precipitaţiilor deasupra pădurii: 1) eliberarea treptată a apei prin evapotranspiraţie; 2) 

creşterea calităţii apei subternate;
Funcţii sociale • estetică – peisaj;

• recreativă – mediu de relaxare şi meditaţie;
• turistică – turism de week-end, vacanţă, concedii;

Funcţia edafică • formarea solurilor;
• atenuarea sau eliminarea procesului de eroziune;

Funcţia de conservare a 
biodiversităţii

• unicul habitat pentru 2/3 din speciile existente pe glob;

Funcţia economică • lemn pentru obţinerea energiei, pentru construcţii, pentru diverse produse;
• plante medicinale, hrană pentru oameni şi animale;
• locuri de muncă.

După analizarea funcţiilor pădurii, elevii pot cerceta consecinţele despăduririlor asupra mediului (problema), tot 
dintr-o perspectivă transdisciplinară. Din aceste exemple, observăm că au fost integrate cunoştinţe din diferite domenii 
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ştiinţifice, conform viziunii lui l. Ciolan (2008) asupra 
învăţării integrate. Autorul înţelege prin integrare ,,acţiu-
nea de a face să interrelaţioneze diverse elemente pentru 
a construi un tot armonios, de nivel superior; integrarea 
părţilor duce la un produs/rezultat care depăşeşte suma 
acestor părţi”; ,,a îmbina, a aduce împreună părţi separate 
într-un întreg funcţional, unitar şi armonios.” ,,Sinonimele 
pentru integrare sînt: fuziune, armonizare, încorporare, 
unificare, coeziune.” în opinia acestui autor, integrarea 
curriculumului se poate realiza prin: combinarea obiec-
telor de studiu; centrarea pe activităţi integrate de tipul 
proiectelor; relaţii între concepte, fenomene şi procese din 
domenii diferite; corelarea învăţării cu situaţiile din viaţa 
cotidiană; crearea unor unităţi tematice în curriculum; 
gestionarea timpului şcolar şi gruparea elevilor.

Din cele prezentate anterior, rezultă poziţia privile-
giată a geografiei între celelalte ştiinţe, deoarece, prin 
specificul său, ea abordează probleme complexe din rea-
litatea cotidiană, iar pentru a le studia riguros – apelează 
la interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate. Sesizăm, de 
asemenea, că aceste trei abordări ştiinţifice ale realităţii 
necesită din partea cercetătorilor manifestarea unor com-
petenţe de nivel înalt în propriul domeniu şi chiar în alte 
domenii ştiinţifice. Pretenţia ca elevii să cerceteze ştiinţific 
multidisciplinar, interdisciplinar sau transdisciplinar o 
anumită problematică este dificil de satisfăcut, întrucît 

aceştia nu au toate cunoştinţele necesare pentru înţele-
gerea şi rezolvarea ei. în concluzie, la nivelul elevilor, 
sugerăm ca anumite subiecte din domeniul geografiei, şi 
nu numai, să fie abordate multidisciplinar, interdiscipli-
nar sau transdisciplinar, chiar dacă nu se atinge rigoarea 
cercetării ştiinţifice, ci doar se tinde spre aceasta.
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impactul internet-ului asupra 
copiilor şi tinerilor

Alexandru Beleacov

director, Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi

Rezumat: Articolul cuprinde informaţii privind impactul 
Internet-ului asupra copiilor şi tinerilor, prezentînd rezultatele 
unui sondaj realizat printre elevi de 10-18 ani. Materialul 
provoacă adulţii să răspundă la întrebarea: Este Internet-ul 
de ajutor copilului sau nu? Se pune accentul pe importanţa 
colaborării, pe relaţia de parteneriat între profesori şi părinţi 
în educarea tinerei generaţii în spiritul valorilor moral-spiri-
tuale, promovînd metode şi procedee de sporire a siguranţei 
Internet-ului.

Abstract: This article reflects the impact of Internet on children and young people by presenting survey results promoted 
among pupils aged 10-18 years. It сauses adults to answer at question: Is Internet a friend or foe? This article emphasizes the 
importance of collaboration and partnership between teachers and parents in educating the younger generation in the spirit of 
moral-spiritual value; promoting healthy practices and procedures to enhance the safety of the Internet.

Influenţa Internet-ului asupra utilizatorilor este studiată de psihologi şi sociologi din momentul apariţiei reţelei. Cer-
cetătorii constată că impactul acestuia este ambiguu din cauza posibilităţilor imense de informare. Apelînd la el, copiii şi 
tinerii pot găsi răspunsuri la întrebări la care unii adulţii nu le oferă, fie că nu au timp, fie că nu doresc s-o facă: Cum să îşi 
găsească un seviciu bun şi interesant? unde să îşi continue studiile? Cum să înveţe o limbă străină? etc. Astfel, observăm 
că influenţa Internet-ului asupra copiilor şi tinerilor este tot mai evidentă. Problema pusă în discuţie ne preocupă de mai 
mult timp, mai ales că în Colegiul Tehnic Feroviar din bălţi, pe lîngă studierea profesiilor din domeniul transportului, 
pregătim tineri şi la specialitatea Informatica. Acesta a fost şi unul din motivele care i-a făcut pe profesorii din colegiu 
să participe activ la realizarea proiectului lansat de Fundaţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană (Iaşi, 
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România), în parteneriat cu fundaţiile Filocalia şi Leris 
(Iaşi, România), cu Asociaţia Obştească Centrul Iniţiati-
velor Private (bălţi, R.Moldova).

Scopul proiectului a fost creşterea gradului de coope-
rare transfrontalieră în informarea tinerilor, în special, 
şi a publicului larg, în general, în vederea conştientizării 
avantajelor şi a pericolelor utilizării Internet-ului. în 
acest context, în perioada 8-9 decembrie 2011, la Iaşi, 
s-a organizat simpozionul Internet-ul în viaţa noastră. 
Reprezentanţii Colegiului Tehnic Feroviar din bălţi au 
participat la acest for împreună cu profesorii-consilieri 
din 6 şcoli/licee din Iaşi, Colegiul de Industrie uşoară 
din bălţi, liceele B.P. Hasdeu şi G. Coşbuc din bălţi.

Pentru determinarea situaţiei reale în ceea ce priveşte 
folosirea Internet-ului, a efectelor sale asupra copiilor 
şi evidenţierea unor dinamici şi tendinţe în comporta-
mentul acestora, a fost realizat un sondaj printre elevi. 
Au fost chestionaţi 503 subiecţi: 303 – din judeţul Iaşi 
(42% – băieţi, 58% – fete) şi 200 – din oraşul bălţi (31% 
– băieţi şi 69% – fete).

Respondenţii au fost incluşi în 5 categorii de vîrstă: 9-
10 ani, 11-12 ani, 13-14 ani, 15-16 ani şi 17-18 ani. Men-
ţionăm faptul că pentru utilizatorii de Internet, variabila 
vîrstă înregistrează o tendinţă de creştere a categoriilor 
inferioare, căpătînd o pondere din ce în ce mai mare.

Cercetările au scos în evidenţă faptul că cei mai mulţi 
participanţi la sondaj au vîrste cuprinse între 13 şi 14 
ani (36,58%); 33%  – 17-18 ani; 16,30% îi reprezintă 
pe cei cu vîrsta de 11-12 ani; 12,92% – pe cei de 15-16 
ani şi numai 1,19 % au 9-10 ani.

utilizarea Internet-ului este ceva obişnuit pentru 
copiii şi tinerii intervievaţi: 82,90% – apelează la el 
zilnic sau aproape zilnic, 14,31% – o dată sau de 2 ori 
pe săptămînă, 1,59% – o dată sau de 2 ori pe lună şi 

numai 1,19% – mai puţin de o dată pe lună. Numărul 
subiecţilor din R.Moldova care utilizează zilnic Internet-
ul (86%) este mai mare decît al persoanelor intervievate 
din România (80,86%).

Răspunsurile la întrebarea privind perioada petrecută 
pe Internet într-o zi obişnuită au reliefat faptul că durata 
medie de timp acordat navigării în reţea este mai mică 
de 1 oră pentru 10,14% din respondenţi, de circa 1 oră 
pentru 17,89% şi de 2-3 ore pentru 42,74%. 17,10% din 
chestionaţi utilizează zilnic Internet-ul 4-5 ore, în timp 
ce 12,13% – mai mult de 5 ore. în concluzie, putem 
afirma că 70,77% din copiii şi tinerii intervievaţi alocă 
navigării zilnice pe Internet în medie sub 3 ore.

Mai mult de jumătate (51,89%) din subiecţi susţin 
că afirmaţia “Ştiu mai multe despre Internet decît pă-
rinţii mei” este ”foarte adevărată”, mai mult de o treime 
(34,79%) – că este ”oarecum adevărată”, iar 13,32% – că 
”nu este adevărată” în ce îi priveşte.

Copiii şi tinerii folosesc Internet-ul în scopuri multi-
ple, benefice pentru educaţia şi dezvoltarea lor. în ambele 
ţări, utilizările cele mai frecvente, menţionate aproape în 
unanimitate, sînt: de natură educaţională şi de agrement, 
divertisment. Copiii şi tinerii au declarat că utilizează 
Internet-ul pentru şcoală (88,87%), pentru a citi cărţi on-
line sau a urmări ştirile (41,95%). vizionarea clipurilor 
video (76,94%) şi descărcarea/postarea de fotografii 
sau filmuleţe (72,96%) ocupă locurile 2 şi 3 în topul 
preferinţelor, fiind urmate de jocurile practicate de unul 
singur sau împreună cu alte persoane în reţea (65,01%), 
comunicarea prin mesagerie instantanee (61,43%) sau 
prin mail (58,45%) şi vizitarea site-urilor de socializare 
(58,85%). Mai puţini sînt cei care postează mesaje pe site-
uri (33,20%), folosesc bloguri şi jurnale on-line (27,24%) 
sau petrec timpul în lumea virtuală (20,87%).

Scopul utilizării Internet-ului 
Frecvenţă Procent 
România R.Moldova Total România R.Moldova Total

am folosit pentru şcoală 268 179 447 88,45 89,50 88,87
am exersat jocuri de unul singur sau împo-
triva PC-ului 129 48 177 42,57 24,00 35,19

m-am jucat cu alte persoane 109 41 150 35,97 20,50 29,82
am urmărit clipuri video 231 156 387 76,24 78,00 76,94
am vizitat un profil pe o reţea de socializare 195 101 296 64,36 50,50 58,85
am folosit messenger-ul 273 36 309 90,10 18,00 61,43
am trimis/primit e-mail-uri 191 103 294 63,04 51,50 58,45
am citit cărţi/ziare şi am urmărit ştiri 115 96 211 37,95 48,00 41,95
am descărcat/postat muzică sau filme 208 159 367 68,65 79,50 72,96
am postat fotografii, filmuleţe sau muzică 
pentru a le împărtăşi cu alte persoane 130 122 252 42,90 61,00 50,10

am postat mesaje pe site-uri 99 68 167 32,67 34,00 33,20
am vizitat chatroom 25 12 37 8,25 6,00 7,36
am petrecut timp într-o lume virtuală 69 36 105 22,77 18,00 20,87
am scris/vizitat un blog/jurnal on-line 79 58 137 26,07 29,00 27,24
Total respondenţi 303 200 503 100 100 100
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utilizarea Internet-ului îi poate transforma chiar şi 
pe cei mai timizi copii. Ei îşi lasă complexele deoparte 
şi devin comunicativi. Folosirea e-mail-ului şi a reţelelor 
de socializare dezvoltă abilităţile comunicaţionale ale 
copilului. în plus, jocurile pe calculator ajung să consti-
tuie subiecte predilecte de conversaţie între copii, ele 
contribuind la stabilirea de relaţii interpersonale. S-a mai 
constatat, de asemenea, că acei copii care au dificultăţi 
de învăţare îşi pot îmbunătăţi performanţele şcolare cu 
ajutorul calculatorului. Din sondaj reiese că: 59,74% din  
subiecţi declară că afirmaţia „Sînt mai sincer pe Internet 
decît atunci cînd vorbesc cu oamenii faţă în faţă” nu este 
adevărată, iar 32,34% – parţial adevărată; 37,18% declară 
că afirmaţia „Mă exprim mai uşor pe Internet decît faţă în 
faţă cu oamenii”, nu este adevărată, iar 42,94% o declară 
parţial adevărată; 70,78% susţin că afirmaţia „Discut 
despre lucruri private doar pe Internet” nu este adevărată, 
iar 6,16% – ca fiind foarte adevărată.

Cea mai riscantă activitate on-line declarată frecvent 
de copii şi tineri este comunicarea cu persoane pe care 
nu le-au întîlnit niciodată. Multi au devenit dependenţi 
de chat şi messenger. Cu cît mai mult interacţionează 
cu persoane pe care nu le cunosc, cu atît mai mult creşte 
posibilitatea de a expune copiii unui pericol. Ar putea să 
divulge date legate de numele adevărat, adresă, numărul 
de telefon, pot spune cînd nu e nimeni acasă, iar oricare 
din aceste informaţii ar putea nimeri pe mîna hoţilor de 
apartamente. De asemenea, există pericolul corupţiei 
de minori, a pornografiei infantile. Cei care se ocupă de 
aşa ceva au maniera lor de a-i convinge pe cei mici, de 
exemplu, să se dezbrace în faţa web-cam-ului.

Datele sondajului arată următoarele: copiii comunică 
prin e-mail (78,33%), pe messenger (70,58%) sau reţele 
de socializare (54,47%), joacă on-line (36,18%), participă 
la discuţii pe chat-uri (33,20%) sau petrec timp în lumea 
virtuală (31,61%) cu persoane cunoscute; copiii comu-
nică prin e-mail (15,31%), pe messenger (20,18%) sau 
reţele de socializare (27,83%), joacă on-line (20,48%), 
participă la discuţii pe chat-uri (20,08%) sau petrec timp 

în lumea virtuală (18,49%) cu persoane pe care le-au 
cunoscut pe Internet şi cu care relaţionează în viaţa 
reală; copiii comunică prin e-mail (6,36%), pe messenger 
(5,77%) sau reţele de socializare (13,52%), joacă on-line 
(21,21%), participă la discuţii pe chat-uri (31,21%) sau 
petrec timp în lumea virtuală (34,79%) cu persoane pe 
care le-au cunoscut pe Internet, dar cu care nu relaţi-
onează în viaţa reală; un procent relativ mic dintre copii 
nu ştiu sau nu au răspuns la această întrebare.

Majoritatea activităţilor copiilor on-line pot fi benefice 
sau nocive, în funcţie de împrejurări. unele sînt ambigue 
(„oportunităţi riscante”) şi le permit să experimenteze 
on-line, învăţînd să facă faţă în lumea adulţilor. Dintre 
subiecţii intervievaţi, utilizatori de Internet în ultimul an 
(cel mult o dată sau de mai multe ori pe lună): 50,50% 
au căutat prieteni noi; 4,17% au trimis informaţii private 
unor persoane pe care nu le-au întîlnit niciodată; 45% şi-au 
adăugat pe lista de prieteni sau în agenda de mail persoane 
pe care nu le-au întîlnit niciodată faţă în faţă (cel mult o 
dată pe lună sau de mai multe ori); 14,31% au socializat 
în cadrul unor proiecte cu persoane pe care le-au vizitat 
ulterior; 4,50% au trimis fotografii sau filmuleţe video 
unor persoane pe care nu le-au întîlnit niciodată; 9,15% 
au pretins că sînt alte persoane decît sînt în realitate.

Chestiunile sensibile asociate cu riscurile reprezintă un 
alt item al chestionarului. un procent mare de intervievaţi 
– 32% – au declarat că au avut experienţe negative pe In-
ternet în ultimele 12 luni. Această cifră  reprezintă o medie 
pentru ambele ţări: respondenţii din România (33,66%) 
consideră că au fost expuşi experienţelor negative în pro-
porţie mai mare decât cei din R.Moldova (29,50%).

Societatea este de mult timp îngrijorată de expunerea 
copiilor la materiale avînd conţinut sexual. Expunerea 
poate avea loc off-line şi on-line, cu arii de răspîndire 
care diferă în funcţie de ţară. Copiii au găsit informaţii 
cu un conţinut sexual/agresiv: în imagini care apar 
accidental (84,29%); în filme (37,18%); pe alte tipuri 
de site-uri (29,42%); pe site-uri de jocuri (25,84%); pe 
reţele de socializare (14,31%).

Q20
Locaţii cu informaţii cu u 
conţinut sexual/agresive

Frecvenţă Procent

România R.Moldova Total România R.Moldova Total

în imaginile care
apar accidental 257 167 424 84,82 83,50 84,29

în filme 112 75 187 36,96 37,50 37,18
pe site-uri pentru adulţi 37 26 63 12,21 13,00 12,52
pe o reţea de socializare 41 31 72 13,53 15,50 14,31
pe site-uri de jocuri 80 50 130 26,40 25,00 25,84
alte tipuri de site-uri 92 56 148 30,36 28,00 29,42
Total respondenţi 303 200 503 100 100 100

Dacă analizăm răspunsurile la întrebarea vizînd experienţele negative pe Internet  (au declarat că au avut numai 
32%), putem concluziona, cel puţin în privinţa imaginilor cu un conţinut sexual/agresiv care apar întîmplător, că 
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– unui tînăr pînă în 18 ani; 19,12% – unui adult în care 
au încredere.

Se observă procentul mic al adulţilor în care copiii 
au încredere. Răspunsurile participanţilor la studiu  din 
România şi ale celor din R.Moldova nu diferă simţitor. 
Din categoria copiilor care au acceptat să se întîlnească 
cu o persoană cunoscută on-line: 56,97% – au mers la 
întîlnire singuri; 33,86% – au mers însoţiţi de o persoană 
de vîrsta lor; 4,78% – au mers însoţiţi de un tînăr pînă 
în 18 ani; 4,38% – au mers însoţiţi de un adult în care 
au încredere.

Subiecţii intervievaţi au fost expuşi unor riscuri lega-
te de: materiale avînd conţinuturi despre ură (53,08%), 
automutilare (8,15%), consum de droguri (23,66%), 
suicid (8,35%), pornografie (20,68%), violenţă fizică 
(45,92%). 21% dintre cei cu vîrsta între 11 şi 16 ani 
au fost expuşi la unul sau mai multe riscuri, procentul 
variind în funcţie de ţară.

Respondenţii declară că li s-au folosit datele perso-
nale: abuzuri legate de parola copilului (44,93%), de 
identitate (11,53%), sau utilizarea informaţiilor perso-
nale în alte scopuri (19,28%).

Părinţii joacă un rol vital în menţinerea siguranţei 
copiilor pe Internet şi îi pot ajuta să dobîndească anumite 
competenţe digitale. Conform declaraţiilor  mai  multor 
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cca 52% din respondenţi nu le consideră a 
fi experienţe negative sau nu le dau atenţie 
tocmai din cauza caracterului accidental.

Copiii care au avut contact pe Internet 
cu materiale pornografice/agresive pro-
cedează diferit după vizionarea acestora: 
56,66% – au şters orice mesaj/imagine 
primită; 18,89% – au restricţionat site-ul 
prin schimbarea opţiunilor de filtrare sau 
a setărilor de contact; 5,57% – nu au mai 
accesat Internet-ul o perioadă; 3,98% – au 
spus unui prieten/membru al familiei/pro-
fesor; 14,91% – au procedat diferit.

Fenomenul hărţuire poate apărea singu-
lar sau în mod repetat. Copiii sînt trataţi, sau 
tratează alte persoane, într-un mod dureros 
sau urît pe Internet. la capitolul  hărţuire, primirea on-
line a unor mesaje răutăcioase, observăm următoarele: 
29,33% din subiecţi declară că au fost foarte supăraţi/
deranjaţi, 26,62% – destul de mult, 36,15% – puţin, iar 
10,0% – deloc. Din totalul respondenţilor din România 
care au primit mesaje răutăcioase recunosc că au fost 
foarte supăraţi/deranjaţi 42,11%, în ceea ce priveşte co-
piii din R.Moldova – acest lucru a fost relatat de numai 
19,18%. Copiii care au declarat că nu au fost supuşi unor 
tentative de hărţuire acumulează  8,77% – eşantionul din 
România şi 10,96% – cel din R.Moldova.

Toţi copiii care au fost hărţuiţi on-line au reacţionat 
la această agresiune, însă în mod diferit: 61,54% – au 
şters orice mesaj/imagine primită; 23,85% – au restric-
ţionat persoana/site-ul prin schimbarea opţiunilor de 
filtrare sau a setărilor de contact; 3,85% – au spus unui 
prieten/membru al familiei/profesor; 3,85 % – nu au 
mai accesat Internet-ul o perioadă; 6,92% – au procedat 
diferit (s-au comportat normal – 5,38%; nu au făcut 
nimic – 1,54%).

Comunicarea, găsirea de prieteni noi, relaţiile intime 
sînt procese dificile şi jenante pentru tineri. Internet-ul 
oferă, se pare, intimitate şi control asupra acestor procese. 
în spatele calculatoarelor, copiii capătă curaj pentru a 
comunica şi a experimenta lucruri noi. Internet-ul le per-
mite să cunoască cu uşurinţă persoane noi, 
indiferent dacă acestea se comportă cu ei la 
fel sau diferit.

în general, copiii se întîlnesc mult mai rar 
off-line cu o persoană cunoscută pe Internet. 
Jumătate dintre respondenţi au declarat că nu 
s-au întîlnit faţă în faţă cu persoane cunos-
cute on-line, iar cealaltă jumătate – că s-au 
întîlnit.

Din categoria copiilor care au mers la o 
întîlnire cu o persoană cunoscută on-line: 
25,90% – nu au mărturisit nimănui; 44,62% 
– au spus unei persoane de vîrsta lor; 10,36% 
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copii, ei apreciază faptul că părinţii îi intreabă despre ac-
tivitatea lor la calculator. Alţii însă au declarat că, ştiind 
că şi părinţii lor au acces la Facebook sau la arhiva de 
messenger, sînt atenţi la limbajul folosit şi la poze.

în cadrul sondajului, copiii au declarat că 50,30% 
din  părinţi discută cu ei despre activitatea pe Internet 
(51,49% –  din România şi 48,50% – din R.Moldova); 
43,94% stau în preajma lor cînd navighează în reţea 
(44,2% – din România şi 43,50% – din R.Moldova); 
52,88% din părinţi îi încurajează să folosească Internet-
ul în scopuri utile (58,75% – din România şi 44% – din 
R.Moldova); 34,99% din părinţi folosesc Internet-ul 
împreună cu ei (32,01% – din România şi 39,50% – din 
R.Moldova);14,31% – le dau explicaţii privind utilita-
tea site-urilor (18,15% – din România şi 8,50% – din 
R.Moldova); 10,93% – îşi oferă sprijinul în utilizarea Inter-
net-ului (12,21% – din România şi 9% – din R.Moldova); 
17,69% – le explică cum trebuie să procedeze atunci cînd 
i-a supărat/deranjat ceva pe Internet (20,46% – din Ro-
mânia şi 13,50% – din R.Moldova). la întrebarea legată 
de restricţiile pe care părinţii/profesorii le impun copiilor, 
35,97% din respondenţi au afirmat că părinţii le-au impus 
reguli şi restricţii, 54,13% – că nu au nici o restricţie/regulă, 
iar 9,90% – că nu ştiu dacă au restricţii.

Observăm că cea mai uzitată metodă de suprave-
ghere este restricţionarea accesului la Internet ca durată 
(1-3 ore/zi), urmată de evitarea unor site-uri (porno, cu 
mesaje şi jocuri violente, virusate) şi atenţionarea de a 
utiliza reţeaua în scopuri educative, de a nu neglija şcoala.
Transmiterea datelor personale, comunicarea pe reţelele 
de socializare sau folosirea unui limbaj agresiv sînt con-
siderate de către părinţi riscuri mai mici.

39,56% din intervievaţi au susţinut că ar putea trăi 
fără Internet permanent, 46,52% – o perioadă şi numai 
13,92% – că nu pot trăi fără a accesa reţeaua. Procentul 
persoanelor dependente total este mai mare la subiecţii din 
R.Moldova (17,50%) decît la cei din România (11,55%).

un studiu realizat de compania de cercetare Inters-
perience pe un eşantion de 1000 de respondenţi a arătat 
că 53% din indivizi se supăra atunci cînd nu reuşesc să 
acceseze Internet-ul şi 40% – se simt singuri dacă nu sînt 
on-line, chiar dacă este vorba despre o perioadă scurtă de 
timp. Studiul trage un semnal de alarmă asupra creşterii 
dependenţei oamenilor de Internet.

REzULTATE ALE CERCETăRII
• Copiii care au participat la cercetare au un grad 

ridicat de acces la Internet, intrarea în reţea fiind 
realizată în cea mai mare măsură de acasă şi într-o 
măsură redusă de la şcoală.

• Internet-ul este utilizat de către copii, în special, 
în scopuri recreative sau de pregătirea temelor 
de casă.

• Cunoştinţele copiilor legate de pericolele utiliză-

rii Internet-ului sînt aparent extinse, dar se rezu-
mă la ameninţări cu un grad sporit de vizibilitate; 
cele ce prezintă un risc potenţial sînt considerate 
mai puţin dăunătoare.

• Copiii cunosc foarte multe modalităţi de a com-
bate riscurile on-line, filtrarea informaţiilor avînd 
însă o slabă susţinere din partea acestora.

• Principalele surse de informare despre siguranţa 
pe Internet sînt familia şi şcoala, ultima însă într-
o proporţie mult mai mică.

• Deşi puţin mai mult de jumătate din copii menţi-
onează că la şcoală li s-a vorbit despre siguranţa 
pe Internet, teme importante precum pericolul 
oferirii numărului de telefon sau spam-urile au 
fost abordate în măsură foarte mică.

• 3/4 din copii au menţionat că părinţii le-au stabilit 
reguli legate de utilizarea Internet-ului, cele mai frec-
vente dintre acestea referindu-se la limitarea duratei 
de accesare şi la instalarea unui program antivirus.

• Avînd în vedere faptul că majoritatea copiilor nu 
declară că nu s-au confruntat cu riscurile despre 
care au fost întrebaţi, iar şi mai puţini indică 
faptul că ar fi fost deranjaţi sau supăraţi de ex-
perienţele lor on-line, măsurile viitoare legate 
de sporirea siguranţei pe Internet ar trebui 
să vizeze resurse şi îndrumări acolo unde este 
în mod special nevoie de ele – mai ales pentru 
utilizatorii mai mici.

Concluzie. Evident că Internet-ul exercită mai 
multe funcţii: şi informaţională, şi comunicativă, şi de 
distracţie, şi educaţională etc., însă impactul lui asupra 
societăţii, asupra tinerilor îl vom conştientiza atunci cînd 
va creşte o nouă generaţie. Cum va fi această generaţie? 
Primitivă, barbară sau civilizată, umană şi educată? 
Răspunsul la această întrebare este foarte relativ. unicul 
lucru îl putem spune cu certitudine: efectele Internet-ului 
îşi vor lăsa amprenta pe generaţia în creştere, iar noi 
sîntem responsabili de ceea ce educăm.
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După căderea comunismului în Europa de Est, am 
devenit martorii unei libertăţi fără precedent pentru mai 
multe generaţii, cu referire la practicarea şi promovarea 
credinţei, în primul rînd, a celei creştine. Pe cît de mulţi 
i-a confuzionat şi îi confuzionează în continuare pe unii, 
pe atît de mult îi entuziasmează şi catalizează pe alţii.

Experienţa şi mesajele descrise în materialul ce ur-
mează au fost extrase din studiul individual şi de grup 
al bibliei pe parcursul a 20 de ani, din predarea cursu-
lui universitar Biblia ca text, din predicile ascultate la 
biserică, precum şi din numeroasele cărţi citite, pe care 
le avem astăzi din plin la dispoziţie.

la prima vedere, dezbaterile cu privire la introducerea 
religiei în şcoală, ca disciplină opţională, s-au încheiat cu 
un prim succes, urmează justificarea acestei decizii impor-
tante prin predarea-învăţarea de calitate, întru asigurarea 
unui impact moral şi social durabil. Curricula, în calitate 
de documente reglatoare, se află la dispoziţia persoanelor 
interesate, obiectivele şi competenţele spirituale spre care 
ţintim fiind oarecum clare şi Dumnezeu este acel care ne 
va călăuzi, în măsura credinţei şi deschiderii fiecăruia, 
or, ”secerişul, la care au ieşit lucrătorii” este mare. Cu-
vîntul lui Dumnezeu este începutul filozofiei creştine, iar 
înţelegerea lui corectă ne propune o gîndire alternativă, 
susţine Albert E. Greene.

Viorica goRaŞ-Postică

dr. conf. univ., universitatea de stat din Moldova 

Didactica religiei: reflecţii 
actualizate

Ala BălăNuţă

înv., gr. did. I, Liceul Teoretic Moleşti, Ialoveni

Rezumat: Articolul propune o abordare didactică a disci-
plinei Religia, introdusă de curînd cu statut opţional în şcolile 
din R.Moldova. Se reliefează particularităţile conţinutului şi 
cele metodologice, inclusiv mesajul biblic prezentat în mod 
practic, ca bază a educaţiei creştine.

Abstract: The article proposes a didactical approach 
of a new subject, recently introduced in Moldovan schools. 
There are analized the specifity of contents and methodology, 
Biblical message, wich have to be very practic, as a base of 
Christian education.

Actualele curricula sînt prevăzute pentru clasele 
I-IX, fiind un fapt benefic, după noi, deoarece optăm ca-
tegoric pentru realizarea educaţiei creştine pe parcursul 
tuturor anilor de şcoală, ca să nu rămînă, ulterior, doar o 
oarecare ”amintire din copilărie”. Acest bagaj spiritual 
ar trebui să devină o bază semnificativă pentru întreaga 
viaţa, o paradigmă existenţială-cheie, care va atrage şi 
va conduce celelalte aspecte ale vieţii, inclusiv cel legat 
de perspectiva eternă a sufletului.

Conform concluziilor lui Constantin Cucoş, conse-
cinţele şi reverberaţiile educaţiei religioase se prelungesc 
în timp, peste generaţii, peste indivizi. valorile religioa-
se, odată interiorizate, captează noi valori, se amplifică, 
se trezesc noi speranţe, noi căutări. Ele nu înţepenesc 
indivizii şi omenirea în vremelnicie, în limitele unui 
perimetru existenţial îngust, ci îl proiectează înspre 
viitor, înspre veşnicie. Chestiunea religiozităţii ţine de 
profunda problemă a sensului, sens pe care îl conferim 
noi, oamenii, dar pornind de la nişte repere care ne 
depăşesc, care se cer a fi recunoscute şi acceptate prin 
educaţie (2, pag. 248-249).

Competenţele specifice ale disciplinei Religia se 
prezintă în curriculum astfel:

• cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a bisericii 
Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradi-
ţii;

• formarea virtuţilor creştine şi consolidarea com-
portamentului moral-religios;

• aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală 
şi a comunităţii.

Subcompetenţele derivate din acestea, atît pentru 
elevii din cultul ortodox, cît şi pentru cei din cultul 
protestant, orientează demersul didactic şi-l relaţionează 
cu conţinuturi relevante.

Conţinuturile şi metodologia sînt componentele 
curriculare la care ar fi bine să stăruim cel mai mult, 
deoarece ele, în ultimă instanţă, vor genera succesul/roa-
dele spirituale la tînăra generaţie. Particularităţile absolut 
inedite ale mesajului transmis de cadrele didactice şi 
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valenţele sale educative reclamă cerinţe metodologice 
aparte, pe care ne propunem să le abordăm, raportîndu-
ne la aspecte comune, interconfesionale. Deoarece Dum-
nezeu este Creatorul, ne-a făcut şi pe noi creativi, iar 
lecţiile ar trebui să fie deosebite, provocîndu-i pe copii 
la reflecţii, interogaţii profunde şi la creaţie. Securizarea 
psihologică, ghidarea atentă a acceptării omniprezenţei 
lui Dumnezeu se va produce prin convingerea în asigu-
rarea repetată şi niciodată redundantă a protecţiei şi a 
călăuzirii divine. Nu este bine să forţăm nota, înţelegerea 
marilor adevăruri are loc gradual, treptat, iar exemplele 
şi parabolele biblice vor servi ca ilustraţii elocvente şi 
uşor de memorizat.

Principiile didactice de bază în procesul educaţional 
din perspectivă creştină vor fi inspirate, fără îndoială, din 
Sfînta Scriptură, acestea se vor plasa deasupra tuturor 
tradiţiilor şi ritualurilor practicate de o denominaţiune 
sau alta. în epistola a II-a către Timotei a Sfîntului Apos-
tol Pavel, este redată foarte clar misiunea Cuvîntului lui 
Dumnezeu: ”Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu 
şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire.” Mesajul respectiv urmează 
să fie foarte clar transmis elevilor, indiferent de vîrstă, 
el trebuie reluat, deseori, în fiecare clasă, raportat la alte 
contexte şi la alte niveluri de înţelegere.

Deoarece Jan Amos Comenius, părintele didacticii, a 
fost preot catolic şi morala creştină a stat la baza tuturor 
principiilor didactice devenite legi pentru învăţătorii din 
toate timpurile, celebrele sale principii rămîn idei călă-
uzitoare în continuare, inclusiv la didactica disciplinei 
date. Comenius pune accentul pe dimensiunea practic-
acţională a formării religiozităţii: Religia este ceva viu, 
dar nu o pictură; ea îşi dezvăluie, aşadar, vitalitatea în 
efectul său, după cum o sămînţă vie încolţeşte de îndată 
ce o semănăm într-un pămînt bun (Citat după C. Cucoş, 
2, pag. 47).

Modelul pedagogic de predare-învăţare va fi preluat 
din viaţa şi activitatea pămîntească a Domnului Iisus 
hristos, care, învăţîndu-i pe alţii, a recurs la: exemplu, 
lectura Cuvîntului Scripturii, întrebări, mustrări, încu-
rajări, poveţe, corectări şi istorioare (parabole). Printre 
tehnicile didactice actuale, care contribuie în mod 
explicit la aducerea veştii bune la inima copiilor, consi-
derăm utile povestirile, înscenările parabolelor biblice, 
jocurile de rol, studiile de caz, dezbaterile, discuţiile 
(în perechi, în grup şi frontale), dar şi reflecţiile scrise, 
problematizările etc.

Cele trei tipuri principale de învăţare – auditivă, vi-
zuală şi practică (kinestezică) – ar fi bine să fie aplicate 
la fiecare lecţie, neuitînd valorosul proverb chinezesc: 
Ceea ce aud – uit, ceea ce văd – ţin minte şi ceea ce 
fac – înţeleg. Acestea facilitează învăţarea calitativă şi 
semnificativă. Devine inerentă, în acelaşi sens şi teoria 
inteligenţelor multiple a lui h. Gardner, care propune 

exploatarea echilibrată şi individualizată a celor 7 do-
menii – vizual, lingvistic, intrapersonal, muzical-ritmic, 
kinestezic, interpersonal şi logico-matematic – prin 
alegerea diferenţiată a sarcinilor didactice. Subiectele 
curriculare biblice se pretează din plin la aceste abordări 
modernizate, care, conform cercetătorilor, accelerează 
procesul de învăţare.

Recunoaştem în mod comun: copiii noştri sînt gene-
raţia audiovizualului şi a Internet-ului, a jocurilor elec-
tronice, doritori de senzaţii tari şi de distracţii, energia 
lor debordează viaţa noastră. în acest sens, maniera de 
prezentare a învăţăturii creştine urmează să fie adaptată 
la modul de percepere de către ei a lumii, în general, şi 
a vieţii, în special.

Curriculumul de religie va trebui completat/apro-
fundat cu includerea în cadrul formal, dar şi informal, 
a programelor de muzică creştină pentru copii, a subiec-
telor din internet, inclusiv informaţii suplimentare din 
wikipedia, filme din youtube, activităţi de caritate, vizite 
la domiciliu, cluburi de discuţie etc., toate făcînd parte 
din actualitatea postmodernă, în care trăieşte copilul şi la 
ale cărei provocări insistente trebuie să poată face faţă, 
înarmat şi inspirat fiind cu/de cuvîntul lui Dumnezeu. 
uniformizarea abordărilor şi a cerinţelor venite din par-
tea mai multor actanţi educaţionali, o considerăm la fel 
importantă, or, mass-media agasează copiii cu imagini, 
opinii false asupra realităţii, atentează la identitatea lor, 
declarînd că viaţa este plictisitoare şi nu are sens. De cele 
mai multe ori, rolul pedagogului este de a-i convinge 
de viceversa, propunîndu-le valori perene şi modele 
relevante de viaţă, ajutîndu-i să devină mai înţelepţi şi 
credincioşi, pentru a putea să aleagă lucrurile bune, care 
le sînt şi le vor fi de folos.

Pe cît de uşor ni se pare, la prima vedere, să convin-
gem copiii despre existenţa lui Dumnezeu, de impor-
tanţa unor anumite valori biblice, pe atît de precauţi şi 
responsabili trebuie să fim faţă de ”sămînţa” aruncată 
în sufletele lor şi faţă de impactul de durată, în calitatea 
noastră de promotori ai creştinismului. Problema mare, 
în contextul nostru, este lipsa unor cadre didactice pre-
gătite în domeniu, care să practice totalmente modul 
creştin de viaţă şi să aibă darul învăţăturii. Edificatoare, 
în acest sens, ni se pare afirmaţia lui Thomas Groone: „A 
fi educator înseamnă a călca pe un pămînt sfînt – vieţile 
oamenilor”. Miezul filozofiei creştine şcolare îl găsim în 
ceea ce dascălii numesc integrare biblică, care se referă 
nu numai la fuzionarea credinţei profesorului cu materia 
predată, avînd ca rezultantă un tot unitar, neforţat, or, 
integrarea ţinteşte spre tiparele desăvîrşite ale lui Dum-
nezeu în ceea ce priveşte calitatea vieţii omului, toate 
activităţile sale, relaţiile acestuia cu Dumnezeu, cu sine 
însuşi, cu semenii şi cu natura/creaţia. Ştiinţa pe care 
profesorul o predă nu este altceva decît investigarea 
creaţiei, după rigorile şi cu metodele proprii ştiinţei (Cf. 
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5, pag. 11-12).
Misiunea educatorului creştin este să-i înveţe pe elevi 

să-l cunoască, să-l iubească, să-l asculte pe Dumnezeu 
prin abordarea biblică a vieţii, prin exemplul personal, 
prin studierea sistematică a bibliei, prin construirea 
relaţiilor, prin înţelegerea şi împlinirea nevoilor celuilalt 
şi, evident, prin slujire.

Iisus hristos este învăţătorul şi Proorocul suprem 
prin însăşi Persoana sa. Creştinii nu îl recunosc ca pe un 
simplu întemeietor de religie, el depăşind orice prooroc 
de dinainte şi de după el, înscriindu-Se pe alt plan prin 
unicitatea Sa. El este identificat cu învăţătura Sa, fiind 
învăţătorul prin excelenţă, autodefinindu-se: Eu sînt 
Lumina lumii; Eu sînt Adevărul, Calea şi Viaţa.

Filozoful kant afirma: “Copilul trebuie să înveţe a 
simţi respect pentru Dumnezeu mai întîi ca stăpîn al vie-
ţii sale şi al lumii întregi, apoi ca protector al oamenilor 
şi, în sfîrşit, ca judecător al lor.” – suport ideatic valoros 
în contextul formării percepţiei asupra divinităţii.

Domnul Iisus hristos a spus: ”lăsaţi copiii să vină la 
Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia cerurilor este a celor 
ca ei.” (Matei,19:14). Cît de încurajator este acest apel 
şi cîtă siguranţă şi justificare a muncii noastre spirituale 
ne dă el, căpătînd, astfel, încredere în supremaţia divină. 
înţelegem deci că trebuie să le asigurăm tuturor copiilor 
şansa să vină la Dumnezeu, dar şi să rămînă în El, cul-
tivînd roadele Duhului Sfînt în viaţa lor: ”...dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioşia, blîndeţea, înfrînarea poftelor.” (Epis-
tola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni, 5:22).

Toate vi se vor da pe măsura credinţei voastre, scrie 
Sfînta Scriptură, credinţa fiind temelia şi barometrul 
vieţii noastre, prima din cele 10 porunci fiind ”Să nu 
ai alţi dumnezei afară de Mine.” – acest deziderat bi-
blic va fi reiterat în faţa elevilor, pentru a-i ajuta să-şi 
construiască axa existenţială. “veţi cunoaşte Adevărul 
şi Adevărul vă va face liberi.”, a spus Domnul Iisus 
hristos, aserţiune care, în aparenţă, este abstractă, dar, 
adusă în faţa copiilor de manieră pragmatică, poate 
deveni un principiu esenţial al vieţii creştine. Adevărul 
este sinonim în context biblic cu Iisus hristos, a cărui 
jertfă constituie esenţa creştinismului. Aşa după cum se 
desprinde din învăţătura biblică: Credinţa vede invizibi-
lul, crede incredibilul, primeşte imposibilul.

Printre fundamentele biblice ale educaţiei creştine, 
extragem două referinţe clasice: „Fericit este omul pe 
care îl vei certa, Doamne, şi din legea Ta îl vei învăţa 
pe el” (Psalmul 93:12) şi „Copii, ascultaţi de părinţii 
voştri în toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului.” 
(Coloseni, 3:20).

un interes aparte, pedagogic, literar, istoric şi spi-
ritual îl prezintă cele 5 cărţi poetice şi pedagogice ale 
bibliei: Iov, Psalmii, Ecleziastul, Proverbele sau Pildele 
lui Solomon şi Cîntarea Cîntărilor. Aceste cărţi poetice 

au un pronunţat caracter didactic, fiind manualele după 
care se făcea educaţia în Israel. Dumnezeu nu a lăsat 
creşterea copiilor săi pe seama „societăţii”, El s-a în-
grijit singur de aceasta, dîndu-le evreilor aceste cărţi de 
creştere spirituală. Există un progres spiritual pe care-l 
urmăreşte chiar şi felul în care sînt aşezate aceste cinci 
cărţi. Ordinea lor a fost hotărîtă de o inteligenţă divină 
desăvîrşită, căci învăţătorul care a alcătuit „programa”  
respectivă este însuşi Duhul Sfînt al lui Dumnezeu.

în cartea lui Iov, prima din grupul celor 5, ne întîl-
nim cu moartea „Eului”. Prin focul încercărilor şi prin 
intermediul unei înţelegeri mai bune a lui Dumnezeu, 
Iov este gata în finalul cărţii să renunţe la pretenţiile 
fiinţei sale naturale, se pleacă înaintea lui Dumnezeu 
în deplină pocăinţă şi acceptă stăpînirea şi autoritatea 
deplină a lui Dumnezeu peste viaţa lui. Cel ce păruse 
la începutul cărţii cel mai bun om de pe faţa pămîntu-
lui (Iov, l:8) este făcut în final să exclame înaintea lui 
Dumnezeu: „urechea mea auzise vorbindu-se despre 
Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea... mă 
pocăiesc în ţărînă şi cenuşă”.

Cea de a doua carte poetică, Psalmii, ne aşază înainte 
frumuseţea unei vieţi noi, izvorîte din părtăşia lăuntrică 
cu Dumnezeu. Ea se exprimă prin laudă, rugăciune, 
adoraţie, cîntec, bucurie, lacrimi, simpatie şi mijlocire 
pentru oameni, credinţă, nădejde şi dragoste. Cartea 
psalmilor este scrisă de oameni care l-au iubit pe Dom-
nul şi în care cei care-l iubesc se vor simţi întotdeauna 
la ei acasă.

După Psalmii urmează alte două cărţi: Proverbele şi 
Ecleziastul. Cea dintîi ne introduce în şcoala lui Dum-
nezeu, în care înţelepciunea este divină, dar are aplicare 
practică pentru viaţa de toate zilele, iar în cea de a doua 
sîntem povăţuiţi să nu ne punem încrederea şi interesul 
în nici un lucru „de sub soare”: „O, deşertăciune a de-
şertăciunilor! Totul este deşertăciune.” (Ecleziastul,1:2). 
îndemnul final al cărţii este să ne gîndim la ceea ce va 
fi dincolo de viaţă şi să ne pregătim cu atenţie viitorul. 
urmează, ca o încununare a celorlalte 4 cărţi poetice, 
extraordinara lucrare a lui Solomon – Cîntarea Cîntă-
rilor. Ea atinge culmea afecţiunii de care este capabilă 
inima umană în trăirea sentimentului de dragoste totală 
şi neţărmurită. Imaginea este terestră descriind iubirea 
dintre soţ şi soţie, dar în spatele întregii cărţi e o altă 
prezenţă, mult superioară. Cîntarea de dragoste este o 
alegorie pentru dragostea dintre Dumnezeu şi inima 
umană (4, pag. 112).

Cel mai important mesaj pe care urmează să îl adu-
cem în inima şi sufletul copiilor este dragostea, care se 
cultivă prin edificarea relaţiilor, a atitudinilor faţă de 
sine, faţă de ceilalţi, dar şi faţă de Dumnezeu. ”Căci atît 
de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe unicul Său 
fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică.” (Ioan, 3:16).

eX catheDRa
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în Noul Testament, Iisus hristos prezintă în faţa 
fariseilor porunca cea mai mare: “Să iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul Tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu 
tot cugetul tău.”, aceasta fiind cea dintîi şi cea mai mare 
poruncă, iar a doua, asemenea ei, este: “Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi.”, încheindu-se în mod 
ultimativ: în aceste două porunci se cuprinde toată legea 
şi proorocii (Evanghelia după Matei, 22:37-40). Deose-
bit de relevant este şi Capitolul dragostei din Epistola 
I către Corinteni a Sfîntului Apostol Pavel, care şi la o 
vîrstă mai mică poate fi transmis pe înţelesul copiilor, 
inclusiv prin înlocuirea sau punerea semnului egal între 
dragoste şi numele fiecărui elev, de ex.: “Dragostea, 
adică Andreea, este îndelung răbdătoare, este plină de 
bunătate; dragostea, adică Andreea, nu pizmuieşte, nu 
se laudă, nu se umflă de mîndrie, nu se poartă necuvi-
incios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte 
la rău etc.” Această personalizare a dragostei apropie 
şi clarifică esenţa biblică a cuprinzătorului şi eternului 
sentiment creştin.

un alt mesaj important al disciplinei noastre este cel 
cu privire la încrederea în protecţia şi omniprezenţa lui 
Dumnezeu, la securizarea psihologică a vieţii umane: 
“Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi 
părăsi.” (Evrei, 13:5) sau “lăudaţi pe Domnul, toate 
neamurile, lăudaţi-l, toate popoarele! Căci mare este 
bunătatea lui faţă de noi, şi credincioşia lui ţine în veci. 
lăudaţi pe Domnul!” (Psalmul 117).

un subiect important, care se discută în mod direct la 
orele de religie, este cel legat de biserică. Din perspectivă 
interconfesională, aceasta trebuie abordată nu atît ca 
instituţie, cît ca adunare de credincioşi, care îl slăvesc 
pe Dumnezeu, ca lăcaş de rugăciune şi relaţionare cu 
Dumnezeu şi cu ceilalţi, unde venim pentru a ne regăsi 
şi a ne reculege. Rămîne valabilă în acest sens aserţiu-
nea hristică: ”unde s-au adunat doi sau trei în numele 
meu sînt şi eu alături de ei”, care ne convinge de nece-
sitatea comuniunii creştine oriunde, în afara zidurilor 
unei instituţii. biserica este canalul pe care-l foloseşte 
Dumnezeu pentru răscumpărarea oamenilor, care nu-l 
cunosc pe Iisus hristos ca domn şi mîntuitor, iar cea mai 
importantă învăţătură, care constituie miezul mesajului 
lui Dumnezeu adresat nouă, este planul său progresiv de 
răscumpărare (mîntuire, reconciliere). Acest plan începe 
din Geneza (3:15) şi este cheia, esenţa voinţei divine. 
Aşadar, biblia poate fi privită ca Manualul de mîntuire, 
pe care ni-l dă Dumnezeu (Apud harry S. Dent, pag. 3). 
Profesorul de religie urmează să „cîştige” sufletele elevi-
lor nu atît pentru o biserică anume, cît pentru Dumnezeu, 
pentru o relaţie profundă şi de durată cu Creatorul, cu 

Păstorul cel bun, cu învăţătorul şi Tatăl Ceresc.
un reper important în realizarea cu succes a educaţiei 

creştine va fi întotdeauna colaborarea cu familia, deşi, în 
contextul nostru, mulţi părinţi contemporani nu pot să-
şi onoreze anumite obligaţiuni educaţionale, deoarece, 
pur şi simplu, nu cunosc şi nici nu au motivaţia de a se 
informa, de a şti de ce este bine să crezi în Dumnezeu etc. 
Se recunoaşte, de asemenea, că ignoranţa este agresivă 
şi dacă nu cunoaşte nimic la subiectul dat, evident că, 
în cel mai bun caz, numeroase persoane evită abordarea 
acestor teme sau încearcă, în mod intuitiv şi cu „ce ştiu 
de la bunica”, să contrazică, să-şi justifice atitudinea 
şi comportamentul (Cf. 5, pag. 63). Constantin Cucoş 
aduce argumente suficiente pentru a ne convinge că edu-
carea în familie şi în şcoală a unei culturi sau conduite 
religioase este posibilă şi necesară: „Ca şi talentul înnăs-
cut, care, pentru a deveni plenar, are nevoie de exerciţiu 
metodic, religiozitatea primă şi înclinaţia originară spre 
pietate se cer a fi cultivate, întărite şi perfecţionate. Pe 
de altă parte, contează nu numai să crezi, ci să crezi în 
cunoştinţă de cauză. Credinţa informală întăreşte omul, 
îi dă o direcţie, nu degenerează în credulitate sau erezie.” 
(3, pag. 48).

în concluzie, opinăm că didactica religiei se înscrie 
plenar în aria schimbărilor promovate de curriculumul 
naţional modernizat şi are un cuvînt greu de spus în 
formarea tinerei generaţii, care va crea viitorul pe baza 
unor valori perene şi va continua transmiterea moşteni-
rii spirituale creştine, ca piatră de temelie a civilizaţiei 
universale.
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Designul unităţii 
didactice (i)
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Rezumat: Articolul ia în discuţie noţiunea de unitate di-
dactică şi raportează problema proiectării pe unităţi didactice 
la disciplina limba şi literatura română, oferind un model de 
realizare a primei lecţii din unitate.

Abstract: The article looks at the notion of „didactic 
unit” and relates the problem of planning in didactic units in 
Romanian language and literature, offering an implementation 
model for the first lesson of a unit.

Din momentul aprobării curriculumului modernizat 
şi odată cu formarea pe teren a cadrelor didactice din 
licee, în august 2010, în uzul pedagogilor a intrat sintag-
ma terminologică unitate didactică/unitate de învăţare. 
Ghidurile de implementare a acestui document în liceu, 
editate în 2010, au dezvoltat şi au detaliat conceptul, 
iar formarea în baza curriculumului de gimnaziu, în 
iulie-august 2011, şi editarea ghidurilor respective au 
încheiat procesul de familiarizare a profesorilor cu o 
nouă modalitate de proiectare didactică. [1, 62-75; 2, 
85-101] Ca întotdeauna, introducerea unei noţiuni sau a 
unei concepţii noi, implementarea unui model trezeşte o 
gamă variată de reacţii în cercurile profesionale – între 
acceptare şi respingere. Este firesc ca o parte dintre pe-
dagogi să-şi elaboreze în continuare proiectarea conform 
modelelor care le sînt familiare, mai ales că schimbarea 
se produce la nivel de recomandare, nu de obligativitate. 
Este la fel de firesc ca o altă parte dintre pedagogi să 
accepte noua formulă, considerînd-o mai comodă – mă 
refer, în speţă, la profesorii de limba şi literatura româ-
nă, pentru care, de la introducerea studiului integrat, 
proiectarea pe unităţi didactice (numite atunci module 
[3, 72-83]) a devenit o obişnuinţă.

Definirea noţiunii. O găsim într-o sursă de referin-
ţă: Unitatea didactică reprezintă secvenţa de instruire, 
relativ autonomă, rezultată în urma divizării conţinutu-
lui unei discipline de învăţămînt în vederea facilitării 
activităţii de învăţare. [4, 374] împărtăşind viziunea 

autorului, aplicăm o formă de lectură interogativă asupra 
acestei definiţii:

• Ce înseamnă relativ autonomă?
în primul rînd, această autonomie implică faptul că 

orice unitate didactică se încheie cu o probă de evaluare 
sumativă, prin care profesorul testează formarea compe-
tenţelor specifice/a subcompetenţelor stipulate de dînsul 
în procesul proiectării.

în al doilea rînd, autonomia unităţii didactice se 
edifică pe autonomia unităţii de conţinut, unitatea de 
conţinut fiind un element al curriculumului, iar unitatea 
didactică – o secvenţă a proiectului individual elaborat 
de profesor, proiect care reflectă viziunea cadrului didac-
tic asupra strategiei de predare-învăţare-evaluare. Prin 
urmare, autonomia unităţii ca secvenţă a proiectului este 
limitată de autonomia unităţii de conţinut din curricu-
lum. Pentru profesorii-filologi, o asemenea autonomie 
ar fi integrarea conţinuturilor de limbă şi comunicare 
cu cele de literatură (în fond, e la discreţia profesorului 
dacă predă numeralul în baza fabulei Doi cîini sau Două 
poloboace: este obligat să predea, în clasa respectivă, şi 
fabula, şi numeralul, nu neapărat împreună). în acelaşi 
timp, autonomia relativă a unităţii de învăţare ar putea 
să se soldeze cu faptul că, pentru studierea unor texte 
literare de proporţii, profesorul va construi două unităţi 
separate, alegînd anumite conţinuturi de literatură pentru 
fiecare şi combinîndu-le cu anumite conţinuturi de limbă 
şi comunicare.
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• în baza căror criterii sau principii are loc divi-
zarea conţinutului unei discipline de învăţămînt?

în baza unor modele şi a experienţei, a bunului-simţ 
şi a intuiţiei profesionale. Nu există restricţii stipulate 
de documentele normative, dar nici prea multe reco-
mandări (deocamdată). Curriculumul fixează numărul 
de ore pentru fiecare unitate de conţinut, însă o face cu 
remarca orientativ şi reţine, în fiecare clasă, ore la dispo-
ziţia profesorului – ceea ce îi permite cadrului didactic 
să de-construiască singur unele module din curriculum 
şi manual, să le integreze într-un anume mod, într-o 
succesiune pe care o consideră relevantă sau eficientă. 
Cum unitatea de învăţare nu ar trebui să dureze mai 
mult de două săptămîni în gimnaziu (ceea ce este egal 
cu 10-12 ore) şi mai mult de trei săptămîni în liceu (ceea 
ce este egal cu 12-15 ore) şi cum fiecare unitate trebuie 
să cuprindă un text literar sau nonliterar, nimic nu l-ar 
putea împiedica pe profesor să îngăduie preţ de două 
unităţi consecutiv la un roman studiat în clasa a vII-a (I. 
Romanul Neamul Şoimăreştilor. Naraţiunea. Descrierea. 
Predicatul. Subiectul; II. Romanul Neamul Şoimăreşti-
lor. Caracterizarea personajului literar: portretul fizic şi 
portretul moral. Atributul. Complementul) sau a vIII-a 
(I. Romanul Singur în faţa dragostei. Cronotopul (timpul 
şi spaţiul naraţiunii). Subiectul şi propoziţia subiectivă; 
II. Romanul Singur în faţa dragostei. Caracterizarea 
personajului literar. Predicatul şi propoziţia predicativă), 
dacă în vizorul său se vor afla de fiecare dată alte unităţi 
de conţinut, alte competenţe specifice.

• Cum facilitează activitatea de învăţare o aseme-
nea divizare?

viziunea de ansamblu a profesorului asupra proce-
sului de învăţare într-un cadru mai larg decît lecţia are 
impact pozitiv în strategia formării de competenţe şi 
în proiectarea evaluării lor. Este de netăgăduit efectul 
produs asupra elevului care ar reuşi, împreună cu pro-

fesorul, să-şi construiască şi să-şi urmărească învăţarea 
(în cazul în care se pune accent pe metacogniţie şi elevul 
este ajutat să-şi monitorizeze formarea). Cu cît mai 
sigur de ceea ce întreprinde este profesorul, cu atît mai 
sesizabile sînt consecinţele acestei strategii didactice în 
comportamentul elevului.

Din contactul direct cu cîteva sute de profesori, 
implicaţi în formările din 2010-2011, am dedus mai 
multe întrebări şi probleme cu care se confruntă cadrele 
didactice: în faţa lor sînt copiii, cărora ar trebui să le 
fie indiferent ce fel de proiect şi-a scris pentru astăzi 
profesorul, dacă lecţia este bine gîndită şi interesantă; în 
spatele lor sînt toţi cei învestiţi cu funcţii de consiliere 
şi control, care nu întotdeauna au instrucţiuni clare în 
privinţa noului model de proiectare, dar ştiu că lecţia tre-
buie să fie corectă din punct de vedere didactic. în topul 
problemelor care cer o soluţionare imediată se situează 
două: (1) relaţia proiectării pe unităţi didactice cu 
proiectarea cotidiană şi (2) structura obligatorie/fa-
cultativă a proiectului unităţii didactice.

Fără a fi factor cu putere de decizie în instanţele de 
control (şi fără pretenţia de a deţine adevărul în ultimă in-
stanţă), credem că o proiectare detaliată a unităţii didactice 
ar putea substitui proiectul fiecărei lecţii, în cazul în care 
proiectul respectiv conţine toate elementele obligatorii 
şi există integral pe hîrtie în debutul unităţii. Aşadar, la 
prima lecţie a unităţii didactice profesorul are elaborat 
întreg proiectul pentru 2-3 săptămîni – proiect în care 
sînt completate toate rubricile şi stabiliţi toţi parametrii 
activităţilor. Esenţa proiectului o constituie organizarea 
predării-învăţării-evaluării: distribuirea materiei de stu-
diat pe lecţii; specificarea strategiilor didactice adecvate; 
repartizarea timpului; stipularea resurselor de învăţare 
utilizabile în activităţi de exersare; efectuarea extinderii 
şi a transferului; determinarea formelor de evaluare.

Cum ar putea arăta acest proiect? Poate astfel:

Proiect al unităţii didactice nr. 5
Clasa: a IX-a 
Numărul de ore: 10
Termenele de realizare: 14.11 – 25.11.2011
Tema şi textele studiate: Cartea ca mijloc de co-

municare. Proprietăţile sintagmatice (combinatorii) 
ale cuvîntului. Argumentarea; Nicolae Manolescu. La 
ce e bună poezia. Randy Pausch. Am cîştigat la loteria 
părinţilor.

Resursele: Manual, text suplimentar (din cartea R. 
Pausch, Ultima prelegere), cărţi de literatură ştiinţifică 
şi artistică.

Competenţele specifice/subcompetenţele urmă-
rite:

5.2. lansarea orală a discursului în faţa unui audi-
toriu dat într-un timp-limită (5 min.).

10.1. Argumentarea spontană, fluentă a punctului de 
vedere (în cadrul unei dezbateri).

10.2. Prezentarea spontană a unei probleme în faţa 
auditoriului.

10.3. utilizarea adecvată a mijloacelor expresive ale 
limbii (sinonime, antonime, figuri de stil) în discursul 
produs: exprimarea punctului de vedere; prezentarea 
unui subiect social-cultural; comentariul literar.

Comportamente finale evaluabile (obiective de 
evaluare finală): Elevul va fi capabil să prezinte oral, 
timp de 3-5 minute, fără a utiliza un text scris, o carte 
citită independent, în baza algoritmului dat.

Forma de evaluare finală: Prezentare orală (2 ore). 
Evaluarea se va face cu aplicarea unei grile cunoscute 
în prealabil elevilor. Analiza evaluării se va face ad-hoc, 
nu va necesita o oră specială.

cuvÎNt. limBă. comuNicaRe
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Data – 14.11.2011. Nr. de ordine, tipul lecţiei – lecţia 1 (introductivă). Tema lecţiei – Tipuri de cărţi.
Etapele lecţiei Strategii didactice Timp Resurse Evaluare formativă
Evocare Atribute

Se acumulează pe tablă determinativele pentru 
cuvîntul CARTE.
Elevii comentează atributele care necesită ex-
plicaţii.

10’
(5+5)

Tablă/poster
Cretă/mar-
kere

verbal: activismul elevilor şi acti-
vitatea clasei.
Feedback direct, după examinarea 
cuvintelor de pe tablă.
Se apreciază ideile originale.

Realizare a sen-
sului

Prezentare de grup
Fiecare grup de 4-5 elevi a avut sarcina să pre-
zinte, ca temă de casă, în 3-5 min., un anume 
tip de carte (dicţionar, enciclopedie, manual, cu-
legere de exerciţii/probleme, culegere de teste, 
crestomaţie), în baza algoritmului: Ce conţinut 
are o asemenea carte? Ce structură are? Cui îi 
este adresată (cine face parte din grupul-ţintă)? 
Cît de des o căutăm? Cum o folosim? Cum 
credem că se elaborează/scriu asemenea cărţi?

20’

Cărţile 
prezentate de 
fiecare grup.
Postere.
Calculator, 
proiector 
(eventual).

Cu notă – prezentarea fiecărui 
grup, în conformitate cu grila:
• D4

Reflecţie Eseu de 5 minute în baza proverbului ameri-
can: Broasca ştie mai multe despre ploaie decît 
enciclopedia.
Elevii scriu 5 minute.

15’
(5+10)

Proverbul 
scris pe o foa-
ie detaşabilă 
sau la tablă.

Citesc toţi doritorii.
unii elevi vor fi lăsaţi să citească 
nu întreg textul eseului, ci o sec-
venţă, o idee, un enunţ.
Feedback direct. Sugestii de redac-
tare. Evaluare reciprocă.

Extindere Temă de casă: Eseu argumentativ în baza pro-
verbului discutat.

la lecţia următoare,
profesorul va aduna caietele, va 
verifica lucrările şi va da note.

Data – 15.11.2011. Nr. de ordine, tipul lecţiei – lecţia 2 (atelier de discuţie). Tema lecţiei – Biblioteca unui elev.
Etapele lecţiei Strategii didactice Timp Resurse Evaluare formativă
şi aşa mai departe… 

Să încercăm a privi acest proiect al primei lecţii din 
unitate prin optica celui care analizează un scenariu 
didactic înainte de a asista la oră:
	Evenimentele didactice sînt corespunzătoare tipului 

de lecţie? Da, este o lecţie introductivă, de aceea se 
recurge la actualizarea unor cunoştinţe şi capacităţi 
achiziţionate anterior (noţiunile de atribut; tipuri 
de cărţi; structura cărţii; eseu; eseu argumentativ); 
se evaluează gradul în care elevii posedă strategiile 
cognitive, în acumularea de la începutul lecţiei, în 
realizarea temei de casă şi în elaborarea eseului.

	la lecţie se creează situaţii de problemă? Da, elevii 
sînt pe parcursul întregii lecţii puşi în faţa necesităţii 
de a rezolva probleme, aplicînd algoritmi, sau de a 
căuta soluţii pe cont propriu.

	Prin ce fel de strategii/metode/tehnici/procedee este 
dirijată învăţarea? Accentul se pune pe strategii 
didactice care „au ca obiectiv prioritar stăpînirea 
materiei, în termeni de cunoştinţe şi capacităţi” [4, 
352]: metoda conversaţiei euristice (tehnica Atribu-
te); metoda algoritmizării (tehnica Prezentarea de 
grup); sau care „au ca obiectiv prioritar exprimarea 
personalităţii elevului” [ibidem]: metoda expunerii 
(tehnica Eseu de 5 minute; eseul argumentativ).

	Care este taxonomia sarcinilor didactice? Acestea 

sînt: a găsi relaţii între informaţii şi mediul în-
conjurător (tehnica Atribute); a aplica materialul 
învăţat în situaţii noi (tehnica Prezentarea de grup); 
a recepta şi a emite mesaje (tehnica Prezentarea de 
grup; Eseu de 5 minute); a rezolva probleme (tehnica 
Eseu de 5 minute; eseul argumentativ).

	Care sînt formele de organizare a procesului de învă-
ţare? Se lucrează frontal (la etapa evocării), în grup 
şi frontal (la etapa realizării sensului), individual şi 
frontal (la etapa reflecţiei).

	Cum sînt implicate cele 4 deprinderi integratoare, carac-
teristice studiului limbii şi literaturii: înţelegerea după 
auz, vorbirea, lectura, scrierea? Lectura (sau răsfoirea) 
unei cărţi se află în spatele temei de casă – prezentarea 
de grup; înţelegerea după auz şi vorbirea sînt pe rol la 
etapa de evocare, cînd se completează forma grafică 
Atribute, şi la etapa de realizare a sensului, cînd se fac 
prezentările; scrierea este activizată la începutul orei şi 
în cadrul reflecţiei, cînd se produc eseurile. Ascultarea 
acestora reclamă înţelegerea după auz.

	Cum se desfăşoară evaluarea? Elevii cunosc criteri-
ile de evaluare a competenţei de comunicare orală, 
în baza cărora profesorul apreciază prezentarea de 
grup. Evaluarea reciprocă se desfăşoară conform 
aceleiaşi grile. Pentru autoevaluare se oferă prilej 
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după scrierea eseului de 5 minute, cînd elevii sînt în 
drept să decidă dacă îşi vor citi lucrarea, iar răspun-
zînd pozitiv la această provocare, aleg să o prezinte 
integral sau secvenţial. Pentru evaluarea eseului 
argumentativ, există criterii cunoscute din clasele 
anterioare. Elaborarea unui asemenea eseu după 
prima oră are ca obiectiv diagnosticarea situaţiei, 
pentru a se putea întreprinde măsuri de ratrapare.
Dacă privim unitatea de învăţare ca pe o structură 

didactică ce reia, la altă scară, modelul de lecţie, atunci în 
cadrul ei vom avea etape ale unităţii după tiparul etapelor 
lecţiei. Captarea atenţiei este o fază pe care profesorul o 
poate trece cu vederea, reducînd-o la un salut sau la un gest, 
sau căreia îi poate acorda mai mult timp. Cuvîntul-cheie al 
etapei este anume „atenţie”, dar obiectivul de pe agenda 
ascunsă este, de fapt, „motivare”: profesorul construieşte 
lecţia în aşa fel încît să obţină trezirea şi stimularea inte-
resului pentru activitatea ce va urma. în proiectul oferit 
mai sus etapa respectivă lipseşte cu bună-ştiinţă: credem 
că e un moment intim al relaţiei profesorului cu clasa, 
care nu poate fi sugerat; uneori el va fi direct substituit 
prin evocare. Aceste două noţiuni nu sînt nicidecum in-
terşanjabile: evocarea poate absorbi captarea atenţiei, dar 
captarea atenţiei nu poate substitui evocarea.

Prima oră într-o unitate didactică care cuprinde 10-12 
lecţii ulterioare ar putea deveni factorul declanşator al 
motivaţiei pentru studierea subiectelor propuse în unita-
tea respectivă. Proiectarea ei reclamă ca profesorul să se 
documenteze cu privire la ce ar trebui să ştie şi să poată 
face elevii; să creeze contexte în care să se actualizeze 
competenţele formate anterior; să repereze finalităţile; 
să jaloneze explicit parcursul didactic.

Prin urmare, prima lecţie din cadrul unităţii ar putea fi 
egalată cu prima etapă a oricărei lecţii – Organizarea clasei, 
Actualizarea sau verificarea cunoştinţelor dobîndite anteri-

or, Pregătirea elevilor pentru asimilarea noilor cunoştinţe, 
formarea noilor capacităţi, priceperi, deprinderi.

lecţia introductivă este inevitabilă în debutul unităţii 
didactice. Obiectivele pe care le urmăreşte profesorul 
vor determina activităţile preconizate pentru întreaga 
unitate:	 actualizarea noţiunilor şi a termenilor (din 
domeniul lingvisticii şi al teoriei literare);	organizarea 
informaţiei de care dispun elevii; intrarea în tema/pro-
blematica textului ce urmează a fi studiat; rezolvarea 
unor probleme care necesită actualizarea cunoştinţelor 
şi a priceperilor; cercetarea unor materiale ilustrative 
care vor facilita intrarea în temă.

Tot acum este momentul ca profesorul să le explice 
copiilor cum se va lucra în această unitate didactică, care va 
fi distribuirea orelor şi consecutivitatea sarcinilor, să indice 
termenele de realizare a unor sarcini, textele ce urmează 
a fi citite independent, să dea teme pentru anumite ore de 
mai tîrziu – proiecte, lucrări de portofoliu, să explice cum 
se va desfăşura proba de evaluare finală. Altfel spus, să le 
prezinte întreg traseul unităţii didactice în derulare.

Va urma.
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lecţia-proiect
la limba germană

Rezumat: Articolul debutează cu elucidarea originii cu-
vintelor-cheie din titlu. Unul din pilonii cercetării îl constituie 
fazele lecţiei de limba străină desfăşurată în formă de proiect, 
care, odată investigate, epuizează întrebările de tipul: Cum 
organizăm lecţia? Care sînt avantajele sau dezavantajele unei 
astfel de lecţii? Este ea productivă ori nu? Cercetarea culmi-
nează cu un proiect-model ce conţine repere metodologice 
utile la acest capitol.

Abstract: This article begins with the elucidation of the 
origin of key words from title. One of the most important points of the research is the aspect of the stages of the lesson of a 
foreign language in the project, which is investigated, removes the questions: How do we organize the lesson? Which are the 
advantages and disadvantages of this lesson? Is it productive or not? The investigation culminates with a model project, which 
contains some methodological marks about this subject.
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“Cine aduce mereu cîte o roabă de pămînt, cu timpul 
poate ridica un munte.”

(Proverb persan)

în sistemul educaţional din R.Moldova teoria face 
cu încetul loc unui ansamblu de strategii, metode, mo-
dele de lecţii, tehnici care îi vor ajuta pe cei ce învaţă 
(indiferent de vîrstă) la dobîndirea abilităţilor practice, 
fără de care este imposibil să reuşeşti într-o societate în 
continuă dezvoltare. Mediul din care vor face parte şi 
în care vor activa elevii şi studenţii după absolvire cere 
nu doar cunoştinţe teoretice şi practice, ci şi deprinderi, 
capacităţi care le-ar permite „să se descurce în jungla 
nemiloasă” numită societate.

în ultimul timp, tot mai des auzim sintagmele „lu-
crăm la un proiect”, „colaborăm cu partenerii la un 
anumit proiect”, „am realizat un mic proiect” etc. Găsim 
pe site-uri specializate oferte de a învăţa cum să scriem 
proiecte sau de a ne implica în realizarea acestora. S-ar 
părea că lumea înconjurătoare este alcătuită din proiecte: 
totul se roteşte în jurul lor. Chiar şi un copil este pentru 
profesor un proiect – unic, special, pentru care există 
standarde şi se rezervă timp. De-a lungul anilor petrecuţi 
în şcoală, profesorii modelează, dezvoltă, performează 
copilul, urmărind, desigur, anumite scopuri pedagogice, 
psihologice şi sociale.

De cînd există instruirea instituţionalizată, socie-
tatea este convinsă de faptul că profesorului îi revine 
rolul principal în “proiectul” de modelare a omului,  iar 
şcoala – un „templu” şi un „laborator”. ulterior, mun-
ca la acest proiect minunat va fi înfăptuită de cadrele 
didactice universitare. Astfel, aflîndu-se într-o stare 
de permanentă facere/dezvoltare, copilul va deveni un 
adult capabil să se formeze continuu de-a lungul vieţii. 
Dar cum trebuie să se lucreze pe băncile şcolii pentru 
ca absolventul să susţină şi examenele vieţii? Ce fel de 
proiecte urmează să realizeze elevul în şcoală pentru ca 
deprinderile dobîndite să-i fie utile şi pe ele să se sprijine 
cariera sa profesională şi reuşita socială? vom încerca să 
răspundem la aceste întrebări, cu aplicaţii la disciplina 
pe care o predăm – Limba germană.

Dicţionarul explicativ al limbii române oferă urmă-
toarea informaţie despre cuvîntul proiect: provine de 
la germ. projekt, lat. projectus, şi înseamnă „plan sau 
intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face 
un lucru; prima formă a unui plan (economic, social, 
financiar etc.), care urmează să fie discutat şi aprobat 
pentru a primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare; 
lucrare tehnică întocmită pe baza unei teme date, care 
cuprinde calculele tehnico-economice, desenele, instruc-
ţiunile etc. necesare executării unei construcţii, unei 
maşini” etc. Dicţionarul explicativ al limbii germane 
defineşte proiectul drept „o intenţie, un plan hotărît, 
condus, controlat, care se referă la o activitate. Această 

activitate are un început şi un sfîrşit stabilit şi îşi va 
îndeplini scopul dacă va lua în consideraţie necesităţile 
corespunzătoare, cum ar fi timpul, resursele”. Tot aici 
aflăm că lexemul projekt ia naştere de la latinescul pro-
iectum/proiectus, ceea ce înseamnă “a arunca înainte” 
şi această aruncare înainte, în latină, se referea doar la 
ceea ce ţine de timp.

Proiectul ca formă de lucru se dezvoltă mai întîi 
în domeniile social, politic şi economic. în pedagogie, 
această noţiune pătrunde în sec. al XvI-lea. în Italia, 
studenţii de la arhitectură trebuiau să alcătuiască/să 
schiţeze aşa-numitele progetti, prin care se înţelegea 
aplicarea cunoştinţelor teoretice într-un model personal 
de construcţie. Mai tîrziu, în sec. al XvIII-lea, întîlnim 
termenul projects şi la Academia Regală de Arhitectură 
din Franţa, ai cărei studenţi aveau sarcina de a schiţa de 
sine stătător planuri ale unor construcţii mari (de ex., 
un pavilion) ca: lecţie în formă de proiect (organizarea 
acesteia ca activitate la un proiect anume) şi proiect ca 
metodă pedagogică. 

Evoluţia firească a sensurilor acestui lexem implică 
azi o gamă variată de înţelesuri; domeniile de aplicare 
sînt diverse (din sfera social-economică s-a răspîndit 
peste tot, inclusiv în pedagogie, artă, industrie etc.), 
cuprinzînd o multitudine de subiecte şi înrolînd numeroşi 
participanţi. Cercetînd mai multe surse, putem defini 
proiectul ca o lucrare (cu caracter aplicativ) care se ba-
zează pe o temă anumită (cu caracter ştiinţific). Această 
lucrare/proiect va avea ca scop analiza unei probleme, 
fazele de evoluţie şi soluţionarea ei. Inserăm aici şi 
definiţia extrem de elocventă a Dicţionarului de peda-
gogie: „Proiectul este un demers voluntar ce presupune 
fixarea unui scop şi anticiparea rezultatelor. El pretinde, 
în consecinţă, organizarea acţiunii”. [1, 19]

Dacă avem în vizor un asemenea proiect, sîntem 
atenţi la următoarele momente-cheie: (1) Cum orga-
nizăm lecţia – este o lecţie-atelier (în cazul cînd elevii 
învaţă să facă ceva); o lecţie de sinteză (va avea la bază 
demersul inductiv, în cadrul căruia se va trece de la o 
noţiune, o temă, un fenomen particular la generalizare, la 
îmbinare a două sau a mai multe elemente ce pot forma 
un tot întreg) sau una de evaluare? (2) Cum desfăşurăm 
lucrul asupra unui proiect? Cum orientăm acţiunea? Ce 
demers alegem şi care sînt rolurile protagoniştilor? (3) 
Cum se va desfăşura proiectul edificat pe interactivitate? 
(unde rolul central îi aparţine elevului, profesorul fiind 
acum expertul ce sfătuieşte, orientează. în timp ce elevul 
construieşte şi descoperă cunoştinţe, ghidat şi dirijat, 
el se descoperă pe sine. Finalitatea metodei vizează 
dezvoltarea personală a elevului.).

Dat fiind faptul că vorbim despre un demers didactic, 
el trebuie să posede o structură clară. Profesorul trebuie 
să fie atent la toate fazele sale, să le gîndească în ter-
meni de strategii, altfel riscăm să dezorganizăm clasa. 
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Anume el este acela care va veghea şi va coordona, în 
limita măiestriei sale pedagogice, activitatea elevilor, 
astfel încît ei să se simtă nestingheriţi, dînd frîu liber 
fanteziei şi creativităţii, respectînd, totodată, regulile 
bunului-simţ.

Fiecare etapă a lecţiei concepute în maniera re-
spectivă trebuie să rezerve un anumit timp discuţiei, 
deoarece aceasta, alături de colaborarea cu partenerii (în 
contextul nostru, cu colegii) reprezintă cheia succesului 
unui proiect. De aceea, comunicarea din clasă are o 
importanţă majoră, totul se rezolvă discutînd, analizînd 
şi prezentînd.

în prima fază, cea de iniţiere sau de planificare a 
proiectului, trebuie să răspundem la următoarele între-
bări: Unde sîntem? Profesorul pregăteşte clasa: creează 
o atmosferă relaxată, face diagnoza stării actuale, iden-
tifică nevoile, trece în revistă problemele, anunţă tema. 
Apoi, împreună cu elevii, sînt “colectate” primele idei 
referitoare la temă (nu este obligatoriu ca profesorul s-o 
stabilească, o pot alege elevii). următoarea întrebare este 
Cum ajungem? la acest stadiu, vom fixa obiectivele, 
vom identifica resursele necesare pentru realizarea 
proiectului, vom determina paşii/acţiunile concrete şi 
responsabilităţile, vom împărţi rolurile, vom decide 
modalitatea de lucru (în doi sau în echipă) şi vom forma 
grupurile, vom stabili strategiile şi tehnicile de evaluare, 
vom delimita intervalul de timp rezervat fiecărei faze, 
vom întocmi primele creionări, vom scrie planul de 
acţiuni. ultima întrebare la care va trebui să răspundem 
este Unde vrem să fim?Aici vom descrie starea dorită, 
vom specifica motivele, scopurile şi vom stabili produsul 
final, forma şi modalitatea de prezentare.

Dacă raportăm aceste precepte strategice la lecţia de 
limbă străină, atunci pornim de la ideea că pe primul loc 
se află lucrul cu vocabularul. Muncind mai întîi minuţios 
asupra acumulării vocabularului, apoi asupra exactităţii 
formelor paradigmatice (valenţa şi conjugarea verbelor; 
declinarea, numărul şi genul substantivelor; terminaţiile 
corespunzătoare ale adjectivelor şi adverbelor; structura 
cuvintelor compuse), ne asigurăm că elevii au însuşit 
bine cuvintele, expresiile, formele de care vom avea 
nevoie în continuare şi abia acum putem “demara” 
proiectul. Această etapă a lecţiei-proiect se numeşte 
faza introductivă.

Aşadar, proiectul a luat start. Elevii plănuiesc struc-
tura, construcţia acestuia. Discută despre modalitatea 
de lucru, aleg locul unde ar putea desfăşura activitatea 
(sugerăm că, datorită interactivităţii, proiectul necesită 
mult spaţiu, elevilor deci li s-ar putea pune la dispoziţie 
nu doar clasa, ci şi holul şcolii, biblioteca, cantina, sala 
de sport, sala de festivităţi, dacă este cazul). un lider 
ales de elevi sau desemnat de profesor coordonează 
munca în echipă. Fiecare îşi îndeplineşte cu sîrguinţă 
rolul şi obligaţiunile. Aceasta este faza de executare. 

Profesorul va fi mereu prezent şi atent (chiar şi atunci 
cînd proiectul se desfăşoară extra muros), dar va coor-
dona lucrul elevilor şi va da sfaturi doar dacă vor apărea 
anumite dificultăţi.

Cea mai interesantă şi mai emotivă (atît pentru pro-
fesor, cît şi pentru elevi) este faza de prezentare, care 
depinde de tipul proiectului. la această procedură pot 
participa mai multe persoane; ideal ar fi să nu “rateze” 
această ocazie nici un membru al grupului. la lecţia de 
limbă străină, prezentarea produsului final poate să se 
desfăşoare în formă de articol, interviu, colaj, ziar de pe-
rete, prezentare în power-point, afiş, hartă, revistă, film, 
spot publicitar, concurs între clase, olimpiadă, expoziţie, 
chestionar, elevii urmînd să dea dovadă şi de cunoştinţe 
globale din alte domenii: informatică, artă etc.

Proiectele se vor evalua. Deşi se evaluează proiectul 
ca un produs integral, se va aprecia şi capacitatea elevi-
lor de a lucra în echipă, de a asculta şi a propune idei, 
corectitudinea exprimării în limba străină, pronunţia, 
structura gramaticală a propoziţiilor, continuitatea logică 
a gîndurilor, forma estetică a produsului: într-un cuvînt, 
tot procesul de lucru. Dar lecţia nu se finisează aici. Pro-
iectul poate fi desfăşurat şi la nivel transdisciplinar, în 
combinaţie cu alte obiecte şcolare, în comparaţie cu alte 
grupuri, sau chiar la nivel internaţional (o oportunitate 
greu de supraapreciat la limba străină).

Avantajele lecţiei-proiect vizează întîi de toate dome-
niul atitudinal-afectiv: elevii vor fi entuziasmaţi de ea, 
deoarece e diferită. E un mod de învăţare activ, coope-
rativ, creativ, ştiinţific şi practic. Elevii se vor simţi bine 
în calitate de mici cercetători şi îşi vor forma aptitudini 
de investigare. Datorită faptului că vor lucra în echipă, 
ei vor exersa şi dezvolta comportamentul respectuos; vor 
învăţa să fie atenţi la părerea celuilalt; vor lua decizii 
în comun, însă vor putea insista asupra propriei idei. 
Posibilitatea de a contribui alături de colegi la atingerea 
anumitor scopuri şi obiective va fi o motivaţie puternică. 
Ei vor avea prilejul să dea dovadă de iniţiativă, să îşi 
ajute coechipierii, să pună umărul la obţinerea rezulta-
telor. Acest tip de lecţie dezvoltă la elevi capacitatea de 
a gîndi şi a acţiona prin analiza unor factori şi tendinţe 
actuale, de a stabili relaţii mai bune cu ceilalţi, de a vedea 
raportul dintre acţiune şi consecinţele sale – în final, 
scoate la lumină şi pune în circuit inteligenţele multiple. 
Deoarece proiectul este centrat pe elev, profesorul va 
implica clasa în exersarea unor misiuni „pedagogice”: 
împărţirea responsabilităţilor şi a rolurilor, împărtăşirea 
sugestiilor, rezolvarea conflictelor.

Momentele dificile: pe parcursul lecţiei pot apărea 
probleme de comunicare şi de coordonare. Profesorul 
trebuie să fie foarte atent la activitatea discipolilor săi 
şi să nu le permită doar celor mai puternici să ia deci-
zii şi să acţioneze. în cazul unei opoziţii de scopuri, 
interese şi obişnuinţe, unii ar putea să rămînă pasivi. 
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Elevii trebuie ajutaţi să înţeleagă că, întîlnind în cale o 
problemă, nu trebuie să se blocheze, ci, mai degrabă, 
să caute soluţii alternative, care ar fi binevenite pentru 
toţi şi care ar contribui nemijlocit la atingerea scopurilor 
şi a obiectivelor propuse. De asemenea, poate apărea 
problema supra- sau a subestimării. unii elevi, atunci 
cînd se vor simţi nerespectaţi, neimportanţi, vor pierde 
interesul şi motivaţia.

Propunem în continuare un model de proiect, pe 
care îl recomandăm spre realizare în clasele liceale: 
Johann Wolfgang von Goethe. Propunem profesorilor 
de limba germană un bloc de lecţii alternative (o oră de 
discuţie şi organizare în clasă, sarcini pentru acasă şi o 
oră de prezentare/evaluare a rezultatelor). Oricine învaţă 
limba germană are acum ocazia să aducă un mic omagiu 
acestui geniu prin prisma unui “proiect special”, care se 
va intitula Poezia lui Goethe astăzi sau Ecoul poeziei 
lui Goethe este viu.

Faza iniţială: vom începe cu diagnosticarea stării 
actuale. Cu ajutorul unei tehnici de acumulare (Cluste-
ring, Explozia stelară), putem afla ce ştiu elevii despre 
creaţia poetică a lui Goethe. Determinăm lacunele, pro-
blemele legate de temă. Stabilim obiectivele: de a le trezi 
tinerilor de azi interesul faţă de poezia lui Goethe; de a 
identifica tema, tendinţele literare ale liricii clasice; de a 
lucra cu dicţionarul; de a formula o definiţie, de a crea o 
punte de legătură cu trecutul prin intermediul poezii lui 
Goethe, de a dezvolta capacitatea de a folosi mijloace 
moderne; de a lucra productiv în echipă. Identificăm 
resursele necesare (recomandăm următoarele poezii: 
Der Erlkönig, Mailied, Das Veilchen, Gefunden, Rast-
lose Liebe, Heidenröslein). Alegem strategia de lucru: 
formăm echipele şi sursele de documentare (manuale 
de literatură, site-uri: articole literare, secvenţe video, 
recitaluri din creaţia scriitorului); fiecare membru al 
grupului de proiect îşi alege o sarcină de care va fi res-
ponsabil. ulterior, elevii stabilesc acţiunile (ce anume 
vor face?), îşi distribuie obligaţiunile şi, împreună cu 
profesorul, fixează termenele pentru fiecare etapă şi 
pentru prezentare. la faza de introducere, vom explica 
noţiunile de poezie, baladă, epocă literară, temă; vom 
lua cunoştinţă de cele mai importante date din biografia 
şi creaţia poetului. în continuare se va lucra nemijlocit 
cu textul poeziilor (citirea, traducerea, interpretarea, 
analiza).

Desfăşurarea proiectului: fiecare participant va 
trebui să parcurgă etapa de cunoaştere şi înţelegere 
a poeziilor propuse şi, la sfîrşitul primei lecţii, îşi va 
anunţa alegerea. Se va lucra la acest proiect în trei di-
recţii. Prima se referă la structura teoretică, ştiinţifică 
– un elev (sau doi, în funcţie de mărimea grupului) va 

identifica epoca literară în care a fost scrisă poezia sau 
balada; va defini noţiunile de poezie sau baladă, tema 
poeziei; va găsi punctul culminant al poeziei; va căuta 
opinii, aprecieri critice ale contemporanilor lui Goethe. 
A doua direcţie va urmări să contureze părerea tinerilor 
de azi despre această poezie (anchetarea elevilor din 
alte clase, găsirea interpretărilor moderne ale poeziei pe 
Internet, în studii, reviste de specialitate). Ce s-a filmat 
recent? Cum a fost ilustrată poezia dată? Ce s-a mode-
lat? Cum găsesc ei aceste interpretări? ultima direcţie 
în care se va lucra este varianta proprie de interpretare 
a poeziei date. Ce cuvinte credeţi că sînt deja vechi şi 
cu ce cuvinte le-aţi substitui? Cu ce fel de muzică s-ar 
asocia poezia dată? Cîntaţi poezia, de ex., în stil rap (cu 
schimbările pe care aţi dori să le faceţi). Ce mesaj i-aţi 
adresa lui Goethe referitor la poezia aleasă? Mai este ea 
interesantă, actuală?

Prezentarea, care va cuprinde contribuţia tuturor 
elevilor, se va produce în funcţie de imaginaţia elevilor, 
de posibilităţile tehnice existente. un singur lucru este 
cert: va fi un produs nou, unic, frumos şi interesant. 

încheiem reperele metodologice privind acest proiect 
cu fişa de evaluare:

Conţinutul

Diagnoza stării actuale
Descrierea stării dorite
Scopul stabilit
Obiectivele fixate
Rezultatele aşteptate
lucrul cu sursele
Strategiile 
Acţiunile concrete
Stabilirea responsabilităţi-
lor şi a termenelor
Soluţiile propuse

Prezentarea

verbală (corectitudinea 
fonetică, gramaticală şi le-
xicală)
vizuală (estetic)
Răspunsuri la întrebări

Lucrul în 
grup
Nota medie

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
1. Morandi, F.; la borderie, R., Dictionnaire de péda-

gogie, Nathan, Paris, 2006; Apud: Pamfil A., Limba 
şi literatura română în şcoala primară: perspective 
complementare, Paralela 45, Piteşti, 2009, p. 19.

2. www.wikipedia.de.org
3. www.proiecte.pmu.ro
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mAPAmOnD PEDAgOgIC

un proiect inedit de profesionalizare la nivel 
internaţional în domeniul leadership-ului

Rezumat: Articolul prezintă o informaţie sintetizată despre un stagiu de dezvoltare personală şi profesională 
în domeniul leadership-ului, care a avut loc la Institutul Haggai, Hawaii, SUA.

Abstract: The article approaches the unique professional and personal experience in advanced leadership skills, 
that took place at Institute Haggai, Hawaii, USA.

Anul curent a debutat pentru mine într-un mod ab-
solut original, deoarece am avut şansa de a participa la 
un training deosebit, în cadrul Institutului haggai din 
statul hawaii,  unde, pe parcursul unei luni, s-a realizat 
un program intensiv de formare a aduţilor – lideri în 
diverse domenii – pentru a-şi dezvolta abilităţi avansate 
de manifestare a potenţialului spiritual. Astfel, 48 de fe-
mei din 25 de ţări ale lumii, de pe toate continentele, de 
diverse confesiuni creştine, majoritatea cadre didactice, 
medicale şi juridice, cu diferită poziţie socială – de la 
parlamentare, consiliere prezidenţiale şi guvernamenta-
le, pînă la preotese, profesoare de şcoli duminicale sau 
consiliere private în probleme de familie.

întemeietorul institutului, dr. John Edmund haggai, 
în 1969, a avut în vizor nevoia de lideri spirituali creş-
tini în Asia, Africa şi America latină, dar, pe parcurs, 
institutul a devenit accesibil şi pentru lideri din Europa 
de Sud-Est, zonă în care comunismul a traumat mai 
multe generaţii, resimţindu-se şi în aceste părţi ale terei 
nevoia de lideri bine pregătiţi şi interesaţi să promo-

veze schimbarea. Printre altele, fondatorul institutului 
scria că este bine ca educabilii/liderii să fie deschişi 
pentru învăţare oricînd (to be teachable), or, cei mai 
buni profesori sînt şi cei mai buni studenţi: acest lucru 
l-am experimentat din plin alături de doamne de la 35 
la 55 de ani, cu stiluri de învăţare diferite, dar deosebit 
de motivate.

Subiectele abordate în cele 4 săptămîni de formare 
au fost centrate pe promovarea valorilor moral-spirituale 
creştine în evoluţia lor pe parcursul perioadelor: premo-
dernă, care a avut la bază teismul; modernă, care vine cu 
ateismul şi cea postmodernă – cu pluralismul, cu uzitata 
reclamare a toleranţei. ”Or, cea mai mare provocare a 
zilelor noastre nu este comunitarismul versus individu-
alismul, nu este Europa versus America, nu este vestul 
versus Estul, ci ateismul versus creştinismul (Poate omul 
să trăiască fără Dumnezeu?)” (Will Durrant).

Pe parcursul stagiului,  au fost combătute argumentat 
ideile filozofului german Fr. Nietzche (1844-1900), cel 
care în scrierile lui declara că ”Dumnezeu a murit”, 
afirmaţie ce a animat şi alimentează în continuare di-
verse dezbateri eretice, de cele mai multe ori sterile, în 
domeniul filozofic, moral, literar etc., în care pierderea 
creatorului şi abandonarea poruncilor/legilor morale 
induc ateismul.

leadership-ul a fost tratat ca o calitate spirituală, iar 
liderul – ca persoană ce se impune prin potenţialul său şi 
catalizează, orientează, inspiră, transformă mentalitatea 
comună, ghidîndu-se de principiile creştine, care se pre-
zintă ca superioare şi omnicuprinzătoare. Celebrul Max-
well defineşte liderul ca persoană influentă, evidentă şi 
simplă, pe care alţii doresc să o urmeze. în aceeaşi ordine 
de idei, am parcurs în mod analitic trăsăturile liderului de 
succes, prezentate de Maxwell:
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• tăria de caracter: fiţi piatra dintr-o stîncă;
• carisma: prima impresie dă tonul afacerii; 
• angajamentul: să delimităm visătorii (dreamers) 

de executori (doers); 
• comunicarea: fără ea călătoriţi de unul singur; 

competenţa: dacă o dezvoltaţi, ea vine; 
• curajul: o persoană curajoasă influenţeză majo-

ritatea; 
• discernămîntul: se pune la sfîrşitul misterelor 

nedezvăluite; 
• puterea de concentrare: să facem claritate, de-

venind luminători; 
• generozitatea: lumînarea dvs. nu pierde nimic 

cînd aprinde altele; 
• iniţiativa: nu puteţi părăsi casa fără ea; 
• ascultarea: vă puteţi conecta la inima cuiva, 

folosindu-vă urechile; 
• pasiunea: luaţi viaţa de mîini şi iubiţi-o; 
• atitudinea pozitivă: dacă credeţi, atunci reuşiţi 

întotdeauna; 
• rezolvarea de probleme: nu puteţi lăsa proble-

mele dvs. să devină o problemă; 
• relaţiile: dacă le construiţi din timp, vor dura în 

timp; responsabilitatea: dacă nu sînteţi profesi-
onist, nu puteţi conduce echipa;  

• autodisciplina: prima persoană pe care trebuie 
să o conduceţi sînteţi dvs. înşivă; 

• slujirea: ca să fiţi primul, trebuie să-i puneţi pe 
alţii înaintea dvs.; 

• dorinţa de învăţare: pentru a vă menţine puterea 
de conducere, învăţaţi continuu; 

• viziunea: puteţi beneficia doar de ceea ce puteţi 
vedea în perspectivă.

John haggai susţine că liderul caută de fiecare dată 
să comunice viziunea aliaţilor săi, captîndu-le atenţia cu 
soluţii optimiste pentru nevoile lor. El îi influenţează pe 
alţii prin dinamismul credinţei sale, demonstrează con-
fidenţă; promovează convingerea fermă că provocările, 
crizele şi nevoile pot fi oricînd depăşite. (Cf. 1, pag.7)

leadership-ul, după kouzes şi Posner, este o artă de 
mobilizare a altora, care doresc să lupte pentru aspiraţiile 
împărtăşite.

Tehnica Graficul T prezintă calităţile şi punctele 
slabe ale liderului astfel:

+ –
• Gîndire strategică
• Pasiune
• Mobilizare
• Putere de concentrare
• Insistenţă, zel
• Persistenţă
• Integritate

• viziune limitată
• Influenţă negativă
• Manipulare
• Dominare
• Imaturitate, infantilism
• Intoleranţă
• Egoism

• Mare visător
• Motivaţie sporită
• Influenţă
• Disponibilitate
• înţelepciune
• Curaj
• Ascultare
• Empatie etc.

• Intriganţă
• înşelătorie
• Frică
• Naivitate
• lipsă de principii
• Pseudovalori
• Autosuficienţă
• Instabilitate etc.

Modulele parcurse au fost facilitate de profesori cu 
renume din mediul educaţional occidental şi afro-asiatic, 
care au venit cu prezentări relevante pentru edificarea 
spiritual-creştină a liderului zilelor noastre: importanţa 
viziunii, misiunii şi scopurilor; tendinţele globale şi pro-
vocările spirituale, mandatul biblic al liderului creştin, 
managementul timpului, disciplina de viaţă, pluralis-
mul cultural şi religios; managementul comunicării, 
leadership-ul abordat multiaspectual, exigenţe moderne 
faţă de training, administrarea etc. Toate acestea ne-au 
menţinut interesul, ne-au iniţiat în mod fundamental, 
motivîndu-ne pentru activitate spirituală, bazată pe 
virtuţile creştine perene.

Am avut o şansă deosebită de a studia marile religii 
ale lumii: islamul, hinduismul, budismul, iudaismul, dar 
şi alte mişcări spirituale sincretice şi pluraliste moderne, 
toate raportate la creştinism. Specialiştii cu doctorate 
în domeniu, obţinute la celebre universităţi din SuA, 
Canada, India, Africa de Sud etc. au venit cu reflecţii 
vaste şi aprofundate, propunînd analize contrastive re-
levante. Astfel, ne-am convins cît de complexe şi dificil 
de descris/de pătruns sînt religiile lumii, în special cele 
din India.

S-a dezbătut pe larg şi ateismul modern, a cărui 
vulnerabilitate se manifestă prin diverse postulate 
seculare: nu există adevăr care să nu poată fi demon-
strat; omul este măsura tuturor lucrurilor; creştinis-
mul, islamul, budismul, iudaismul sînt mari religii 
ale lumii, care promovează, în fond, acelaşi lucru şi 
altele. Pe cît de atractivă poate fi diversitatea, pe atît 
de confuză şi periculoasă poate fi pentru dezvoltarea 
echilibrată a personalităţii, care caută, simte necesitatea 
unei identificări, a unei apartenenţe clare, de afiliere 
şi de acceptare. Tot ce s-a discutat nu a fost pentru a 
condamna pe cineva, cît pentru a învăţa să rezolvăm 
constructiv probleme personale, profesionale, sociale, 
dar şi globale.

Modalitatea de organizare a training-ului, una de-a 
dreptul senzaţională, varia tehnici de captare a atenţiei, 
de evocare, de realizare a sensului şi de reflecţie, de rela-
ţionare, de promovare a forumurilor ca mod de discuţie 
etc. au contribuit la atingerea succesului de către fiecare 
participant. Jocurile de rol, dramatizările, dezbaterile în 
perechi, în echipe şi colective au avut conţinut consistent 
şi profund, axat pe calitate, pe structurare, pe cerce-
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tări originale şi pe realizarea unor obiective concrete, 
tangibile şi elocvente. Procesul a avut drept cerinţe de 
bază: claritate în oferirea mesajelor, metode dintre cele 
mai variate, creativitate, centrare pe participant şi debit 
verbal adaptat la gradul de înţelegere a cursanţilor. De 
fiecare dată s-a pus în valoare, la maximum posibil, 
specificul cultural al fiecărei regiuni, deducîndu-se 
postulate  valabile în n situaţii.

Mijloacele tehnice audiovizuale de ultimă oră au 
generat de fiecare dată interacţiuni multiple de contexte, 
culturi şi experienţe profesionale; deliberări şi mărturii 
de pe diferite meridiane ale pămîntului. De fapt, nici 
un profesor nu-şi poate imagina efectuarea unei ore ne-
asistate de calculatorul conectat la Internet şi fără sec-
venţe din filme, clip-uri, animaţii etc. S-a dedus în mod 
convingător ideea că utilizarea mijloacelor audiovizuale 
la lecţie nu vorbesc atît despre tehnologii avansate, cît 
despre creativitate. încurajarea de a recurge la facebook, 
la blog-uri pentru relaţionare şi informare cu/pe cei pe 
care îi formezi şi care doreşti să-ţi îmbrăţişeze ideile, 
urmîndu-te.

Resursa bibliografică de bază a fost biblia, însoţită 
de studii de referinţă hermeneutice şi apologetice, apli-
cative şi funcţionale, de orientare pragmatică foarte 
pronunţată, cu exemple clasice de lideri şi de situaţii-
problemă cu care s-au confruntat aceştia, exemplul lui 
Iisus hristos ca lider proeminent situîndu-se deasupra 
tuturor şi fiind vectorul dezbaterilor la temă.

Paradigma spirituală actuală se stucturează pe 
liantul eu-familie-biserică-comunitate-societate şi nu 
are nevoie atît de doctrine, cît de relaţii personale şi 
securizante cu divinitatea – a fost o altă idee preţioasă 
din curriculum. Atelierele cu exerciţii personale de in-
trospecţie şi evaluare, de disciplinare a vieţii cotidiene 
ne-au ajutat să facem ceva concret, să aplicăm imediat 
cunoştinţele, nu doar să încercăm/Discipline comes 
trough Training, not trying, căci, exemplul personal al 
liderului contează cel mai mult. Ralph Waldo Emerson 
spunea: ”Acţiunile tale vorbesc atît de tare, că nu pot 
să aud ce-mi spui”. (Cf. 2, pag. 3) Cele 8 dimensiuni 
existenţiale, analizate în calitate de aspecte-cheie ale 
vieţii omului, au fost: spirituală/credinţa; relaţională, 
în special familia; financiară; sănătatea fizică; sănătatea 
emoţională; sănătatea mentală; cariera profesională; 
recrearea, distracţiile. Se promovează, în acest sens, 
cîteva principii călăuzitoare: gîndirea strategică, inte-
grarea echilibrată a tuturor dimensiunilor menţionate 
anterior şi modul activ de viaţă. Elaborarea obiectivelor 
pentru fiecare sferă a vieţii, prioritizarea acestora şi 
abilitatea de a munci ghidat de ele se accentuează ca 
linii directoare ale liderului de succes. Orice lider din 
domeniul educaţional recurge, mai devreme sau mai tîr-
ziu, la training şi atelier, ca forme de bază în instruirea 
discipolilor. O idee interesantă cu referire la training 

a fost următoarea: acesta nu este o multivitamină, ci 
un proces, la care trebuie de lucrat asiduu, începînd cu 
pregătirea, continuînd cu desfăşurarea etapizată şi bine 
argumentată şi terminînd cu evaluarea multinivelară 
(a rezultatelor imediate, a impactului şi a acţiunilor 
rezultate, pe parcurs).

Abilităţile de administrare sînt esenţiale în activitatea 
liderului şi au la bază principiile: bunei-credinţe, pro-
prietăţii, responsabilităţii şi diseminării de cunoştinţe, 
deprinderi şi atitudini pozitive, toate urmînd să se cultive 
din tinereţe, vîrsta fundamentării valorice a existenţei 
umane. Fiecare discipol se creşte în dragoste, smerenie 
şi răbdare, susţin experţii.

în acelaşi context, s-a insistat asupra deosebirii 
conceptuale dintre management şi leadership, care au 
şi multe tangenţe. Ilustraţia grafică a unui copac, în care 
rădăcinile reprezintă managementul, pista de decolare 
a liderului adevărat, iar coroana – leadership-ul, ca o 
încununare a experienţei acumulate, ni se pare relevantă. 
O altă comparaţie sugestivă a fost cea a liderului influent 
în calitate de catapultă.

Peisajul exotic unical pe care l-am admirat în 
mijlocul Oceanului Pacific, clima tropicală care m-a 
supraîncălzit întregul Gerar, pe de o parte, dar şi cu-
noaşterea în detalii, pe viu, a societăţii americane mi-a 
oferit motive suficiente de reflecţie, analiză, compa-
raţie, interogaţie. Oricine a trecut printr-o experienţă 
similară cu a mea nu poate să nu recunoască că în so-
cietatea americană totul este făcut şi ”lucrează” pentru 
om, în serviciul plenar al acestuia, atîtea facilităţi la 
care nu ne-am gîndit vreodată. Faptul că majoritatea 
americanilor consideră creştinismul un mod de viaţă, 
nu doar o simplă religie  demonstrează impactul be-
nefic al acesteia asupra naţiunii în ansamblu, în toată 
evoluţia ei admirabilă. Am constatat consecinţele prac-
tice pozitive ale aserţiunii că individualitatea, cu toate 
nevoile sale, este mai importantă decît comunitatea, 
fiind oricînd prioritară. bătrînii senini şi zîmbitori, 
pe care i-am întîlnit oriunde m-am aflat în această 
perioadă, inclusiv prin locuri atractive pentru turişti, 
prin cele mai mari aeropoarte ale lumii, mi-au servit 
ca ilustraţii concludente în acest sens.
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ExErCItO, ErgO SUm

rodica solovei

dr. conf. cerc., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Reflecţii cu privire la educaţia 
centrată pe elev (ECE)

Rezumat: Acest articol actualizează conceptul de educa-
ţie centrată pe elev, care constituie un cadru propice pentru 
planificarea şi realizarea procesului instructiv-educativ în 
manieră activă şi interactivă. Principiile directoare ale edu-
caţiei centrate pe elev sînt prezentate sumar, din perspectivă 
teoretică şi aplicativă. Sugestiile metodologice propuse se 
referă la disciplina şcolară Educaţia civică.

Abstract: This article updates the concept of student-
centered education, which is a propitious framework for the 

design and organization of educational process in an active/ interactive manner. The guiding principles of student-centered 
education are presented summarily, from theoretical and practical perspective. The presented methodological suggestions refer 
to the school discipline Civic education.

„Datoria unui profesor nu este de a impune sistemul 
vreunui filozof, oricare ar fi el. A da metoda sigură în 
căutarea adevărului şi nimic mai mult – aceasta este 
datoria unui profesor, căci esenţialul constă tocmai în 
libera argumentare lăsată elevilor.”

(Titu Maiorescu)

ÎN LOC DE INTRODUCERE
Este cunoscut faptul că pasivitatea din clasa de elevi, 

generată de predarea tradiţională, axată preponderent pe 
metode expozitive, nu produce învăţarea decît în foarte 
mică măsură. Pentru o învăţare semnificativă nu este 
suficient ca elevii doar să asculte ceea ce povesteşte/ex-
plică profesorul, oricît de profunde şi clar structurate ar 
fi ideile acestuia. Cercetările au demonstrat că, de fapt, 
cauza fenomenului rezidă în modalitatea de funcţionare 
a creierului, or, acesta nu este un simplu receptor de 
informaţie: creierul procesează informaţia [14, p. 9]. 
în acest context, considerăm interesantă asocierea între 
creier şi computer: „Creierul funcţionează asemenea 
unui computer (mai bine zis, computerul a fost conce-
put după modul de funcţionare a creierului!)”, iar cele 
trei argumente în favoarea aserţiunii respective par a fi 
convingătoare: 1) „Pentru ca un computer să înceapă a 

funcţiona, trebuie să apăsăm butonul „pornire”. Cînd 
învăţarea este „pasivă”, butonul „pornire” al creierului 
nostru nu este activat! 2) un computer are nevoie de 
un soft adecvat pentru interpretarea datelor introduse. 
Creierul nostru are nevoie să „lege” ceea ce este predat 
de ceea ce cunoaşte şi de modul său de operare. Cînd 
învăţarea este „pasivă”, creierul nu face aceste legă-
turi.  3) un computer nu reţine informaţia procesată 
decît dacă acţionăm butonul „salvare”. Pentru a stoca 
informaţia, creierul nostru trebuie să o testeze sau să o 
explice altcuiva. Cînd învăţarea este „pasivă”, creierul 
nu „salvează” ceea ce a fost prezentat!” [Ibidem].

Aşadar, elevii înşişi trebuie să organizeze informaţia 
auzită şi văzută într-un tot ordonat şi semnificativ, or, 
dacă acestora nu li se oferă oportunitatea de a discuta, a 
analiza, a cerceta, a acţiona – învăţarea nu este temeinică. 
Considerăm că organizarea procesului instructiv centrat 
pe persoana celui educat reprezintă un cadru favorabil 
pentru ca elevii să fie motivaţi şi să înveţe aprofundat.

în continuare, vom evidenţia unele caracteristici ale 
demersului educaţional centrat pe elev şi vom prezenta 
sumar, din perspectivă teoretică şi aplicativă, principiile 
specifice acestui proces complex. Sarcinile de activita-
te din caseta Aplicaţii se referă la disciplina Educaţie 
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civică şi au fost elaborate pentru a ilustra cîteva moda-
lităţi de promovare a principiilor ECE, din perspectivă 
tehnologică.

EDUCAŢIA CENTRATă PE ELEV. DEFINIŢIE
Centrarea pe elev este o cerinţă didactică ce presu-

pune plasarea copilului, şi nu a materiei de învăţămînt în 
„miezul” procesului instructiv, afirmă M. Ştefan. Ideea, 
constată autorul, îşi are origine în lucrarea Emile a lui 
J.-J. Rousseau şi a fost proclamată de reprezentanţii 
educaţiei noi drept o revoluţie coperniciană în peda-
gogie. Astfel, pentru a forma competenţele proiectate, 
este necesar a fundamenta demersul pe interesele şi 
trebuinţele copiilor, a le stimula efortul [Apud 6, p. 27]. 
Învăţarea centrată pe elev este o abordare pedagogică care 
se focusează pe nevoile elevilor, şi nu pe ale celorlalţi 
actanţi ai procesului educaţional, cum ar fi profesorul 
ori administraţia instituţiei, menţionează k. Rogers. A. 
hutorskoi consideră că, în paradigma respectivă, învă-
ţarea este activitatea comună a profesorului şi a elevului 
direcţionată spre autorealizarea elevului şi dezvoltarea 

calităţilor lui personale [Ibidem]. E. bondarevskaia sus-
ţine că centrarea pe copil este o abordare la baza căreia 
stă recunoaşterea unicităţii, a valorii în sine a fiecărui 
copil, dezvoltarea lui nu ca „subiect colectiv”, dar, în 
primul rînd, ca individualitate care posedă o experienţă 
subiectivă şi irepetabilă [Ibidem].

Redutabila Carte de înţelepciune a filozofului român 
Constantin Noica conţine gînduri cu privire la fiinţa 
umană, pe care autorul le-ar fi putut adresa unui ipotetic 
învăţător şi care, remarcăm noi, corelează cu conceptul 
abordat: „Totul se reduce la a se muta şi a muta pe ceilalţi 
dintr-o prepoziţie în alta. Oamenii sînt sub, cu, lîngă 
(însoţitori ai altora), pentru, înaintea, îndărătul, fără, 
peste (cu cîte un complex de superioritate), faţă de şi, 
fireşte, în. Trebuie trecuţi întru.” [C. Noica, 9, p. 13]. 
Or, educaţia centrată pe elev stabileşte clar că elevul 
trebuie încurajat să descopere puterea personalităţii sale, 
să îşi valorifice şi şă îşi dezvolte potenţialul pe care-l 
posedă. Constatăm, astfel, că profesorul este responsabil 
de modelarea personalităţii elevului, de ceea ce ilustrul 
filozof numea „devenirea întru fiinţă a omului”. 

Exerciţiu de reflecţie pentru profesori
Valori şi credinţe despre elevii mei

Completaţi enunţurile:
1. Apreciez cel mai mult la elevii mei....
2. Trebuie să-i învăţ pe elevii mei....
3. Cred că elevii mei învaţă cel mai bine atunci 

cînd....

4. Elevii mei au nevoie cu adevărat...
5. Cred că în relaţia cu elevii trebuie să mani-

fest.....

Care dintre răspunsuri demonstrează că în procesul educaţional vă centraţi pe persoana celui educat, adică pe 
elev? Argumentaţi.

PRINCIPII ALE EDUCAŢIEI CENTRATE PE ELEV
Educaţia centrată pe elev se structurează pe principii educativ-didactice generale (al accesibilităţii, al integrării 

teoriei cu practica, al învăţării temeinice, al cunoaşterii sistemice, al intuiţiei etc.) şi specifice (al individualităţii, 
al creativităţii şi succesului, al alegerii, al încrederii şi susţinerii) [vezi şi C. Cucoş, 3, p. 59-66; Şt. Păun, 12, p. 
68-79; 6, p. 15-16].

Principiul individualităţii. Conform Dicţionarului de filozofie, individualitatea umană este o totalitate a însuşirilor 
care caracterizează un individ, originalitatea lui; conceptul sintetic pentru desemnarea ansamblului de proprietăţi ce 
caracterizează unicitatea, singularitatea individului [1, p. 352]. Principiul vizează, înainte de toate, crearea la lecţii 
a condiţiilor de dezvoltare a individualităţii elevului; or, este esenţial nu numai a cunoaşte posibilităţile, particula-
rităţile copilului, dar şi a contribui la dezvoltarea lor. Aplicarea principiului în cauză oferă fiecărui elev condiţiile 
necesare valorificării capacităţilor şi dezvoltării potenţialului propriu. una din modalităţile de promovare a acestui 
principiu rezidă în valorificarea, în cadrul procesului educaţional, a teoriei inteligenţelor multiple (prezentată în 
premieră de profesorul howard Gardner de la universitatea harvard. [5]), conform căreia persoanele posedă nume-
roase reprezentări mentale şi limbaje ale intelectului şi se deosebesc prin formele şi mărimea acestor reprezentări, 
prin uşurinţa cu care se folosesc de ele şi modul în care pot fi schimbate. Persoane diferite au inteligenţe diferite 
sau diverse combinaţii ale acestora, care influenţează modul lor de a învăţa. Potrivit teoriei lui Gardner, şcoala ar 
trebui să identifice profilul de inteligenţă al elevilor şi să creeze condiţii pentru ca fiecare dintre ei să-l valorifice 
şi dezvolte. Gardner evidenţiază nouă tipuri de inteligenţă: verbal-lingvistică, logico-matematică, vizual-spaţială, 
muzical-ritmică, corporal-chinestezică, naturalistă, interpersonală, intrapersonală, existenţială [cf. h. Gardner, 5; 
l. Ciolan, 2, p. 210-215]. 

eXeRcito, eRgo sum

Reflecţii cu pRiviRe la educaţia centrată pe elev (ece)
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Aplicaţie
* Sarcină didactică la Educaţia civică (treapta liceală); la formularea acesteia s-a luat în calcul în special inte-

ligenţa intrapersonală (capacitatea elevului de a se înţelege pe sine însuşi, de a-şi cunoaşte punctele forte şi cele 
slabe; elevul este reflexiv, responsabil şi învaţă cel mai bine atunci cînd i se propun sarcini individualizate şi i se 
oferă timp suficient pentru reflecţie şi planificarea învăţării [vezi şi 7, p. 97].

Subiect: Ce este omul?
Obiectiv: Aprecierea importanţei autocunoaşterii umane
Sarcină de activitate:
1. Citiţi atent fragmentul de text: (...)„Cunoaşte-te pe tine însuţi” era maxima de căpătîi a lui Socrate. Această 

maximă nu şi-a pierdut nimic din valoare şi semnificaţie. Ea a fost reluată în variate moduri de-a lungul 
istoriei cugetării omeneşti. De pildă, două milenii şi mai bine după Socrate, Kant argumenta că întregul 
domeniu al filozofiei se poate reduce la patru întrebări: 1) Ce pot să ştiu? 2) Ce trebuie să fac? 3) Ce pot 
să sper? 4) Ce este omul? Primele trei întrebări, arată Kant, se raportează la ultima: căci n-am putea să 
ştim care este întinderea cunoaşterii noastre, nici ceea ce sîntem datori să facem, nici ce putem spera, 
fără să înţelegem ce este omul. Tot astfel nu putem înţelege ce este omul fără să încercăm să răspundem 
la primele trei întrebări. [8, p.13].

2. Pornind de la maxima lui Socrate şi de la cele patru întrebări kanteniene, elaboraţi un eseu reflexiv de 2 pagini.
3. la redactarea eseului ţineţi cont de următoarele criterii: claritatea şi coerenţa exprimării, originalitatea 

ideilor, argumentarea opiniei personale, prezentarea concluziilor.

Principiul creativităţii şi succesului. Potrivit acestuia, 
misiunea profesorului este de a asigura în clasă un climat 
psihologic benefic stimulării şi dezvoltării unei învăţări 
creative, astfel încît elevul să aibă posibilitatea de a-şi 
prezenta ideile şi opiniile într-o atmosferă neautoritară, de 
înţelegere şi respect reciproc. Datorită creativităţii, elevul 
îşi desoperă şi îşi dezvoltă capacităţile, iar obţinerea suc-
cesului contribuie la formarea imaginii de sine pozitive, 
la autoedificarea şi autoactualizarea personalităţii.

Reflectînd asupra nevoii de creativitate, M. Roco 
opinează că în condiţiile ratei actuale a progresului 
ştiinţei, tehnicii şi culturii, un popor cu un nivel scăzut 
al creativităţii, cu o cultură limitată nu va putea rezolva 
eficient problemele cu care se confruntă [13, p.11].

Este edificatoare, în acest context, şi opinia lui Edward 
de bono, care afirmă că educaţia tradiţională se întemeia-
ză, în mod rigid, pe necesitatea de a avea mereu dreptate, 
fapt care ne blochează complet creativitatea şi progresul. 
E de preferat să avem o mulţime de idei – spune de bono 
– şi unele din ele să fie greşite sau să greşim intenţionat 

pentru a provoca o redistribuire a informaţiilor, decît 
să avem dreptate întotdeauna şi să nu avem nici o idee 
[Apud, 4, p. 26]. Cu aceeaşi putere persuasivă lansează 
argumente în favoarea creativităţii şi v. Flueraş, cel care a 
preluat şi a completat ideile lui de bono. în mod deosebit 
acesta argumentează necesitatea de a dezvolta elevilor 
(alături de gîndirea verticală (logică)) şi gîndirea latera-
lă, care contribuie substanţial la cultivarea creativităţii. 
Gîndirea laterală şi gîndirea verticală se completează, 
afirmă autorul. Ambele sînt moduri de folosire a minţii. 
Gîndirea laterală îşi demonstrează utilitatea atunci cînd 
avem nevoie de idei noi, de reevaluarea periodică a unor 
certitudini aparente, materializate în modelele create în 
minte. [4, p. 31; p. 113].

Pentru a înţelege importanţa gîndirii laterale în 
procesul de dezvoltare a creativităţii la elevi şi a evi-
denţia deosebirile între gîndirea logică (verticală) şi cea 
laterală, prezentăm următorul tabel, în care sînt sinte-
tizate elementele specifice celor două tipuri de gîndire 
[Ibidem, p. 33-34].

Tabelul 1. Perspective de abordare a gîndirii laterale şi a gîndirii verticale
Gîndirea laterală Gîndirea verticală
• Generează abordări alternative chiar după ce am 

găsit abordarea cea mai convingătoare.
• Importantă pentru gîndirea laterală este afluenţa.
• Deschide drumuri noi.
• Caut, dar nu ştiu ce caut pînă cînd nu găsesc.
• urmăreşte căile mai puţin probabile.
• Nu are negaţii pentru a bloca anumite drumuri.
• Este provocatoare.
• Este un proces probabilistic.
• Foloseşte informaţia pentru valoarea sa intrinsecă, 

pentru a restructura modele.

• Ia în calcul mai multe abordări, pînă o identifică 
pe cea mai promiţătoare.

• Este importantă corectitudinea.
• Alege o cale şi le elimină pe celelalte.
• Ştiu ce caut.
• urmăreşte cele mai plauzibile căi.
• Există negaţii pentru a bloca anumite drumuri.
• Este analitică.
• Este un proces finit.
• Foloseşte informaţia pentru a avansa către o 

soluţie.

eXeRcito, eRgo sum

Reflecţii cu pRiviRe la educaţia centrată pe elev (ece)
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Aplicaţie
* Sarcini de activitate la Educaţia civică pentru stimularea creativităţii elevilor, prin dezvoltarea gîndirii la-

terale. Se vor aplica următoarele procedee: generarea de alternative prin amplificarea complexităţii unui model 
(sarcina I) şi generarea de alternative prin descriere (sarcina II).

Subiect: Cetăţenia activă
Obiectiv: Exprimarea judecăţilor de valoare cu privire la cetăţenie
Sarcină de activitate I:
1. Citiţi textul: Democraţia este atît o promisiune, cît şi o solicitare. Ea este promisiunea că oamenii liberi, 

cooperînd, se pot autoguverna într-un mod care va satisface aspiraţiile lor la libertate personală, şanse 
economice şi dreptate socială. Ea este, în acelaşi timp, o solicitare, pentru că succesul democraţiei depinde 
de cetăţenii societăţii respective şi de nimeni altcineva.

2. Determinaţi cuvintele-cheie sau ideile principale ale textului.
3. Folosind cuvintele-cheie sau ideile deduse, elaboraţi un text cu semnificaţii, înţelesuri noi, intercalînd 

cuvintele: rădăcină, eu, imagine.
4. Prezentaţi textul.
* Prezentarea textelor va fi urmată de o discuţie dirijată.
Sarcină de activitate II:
* Profesorul va pregăti din timp o imagine, de preferat ambiguă, care are legătură cu subiectul lecţiei.
1. Examinaţi timp de un minut imaginea.
2. Scrieţi individual ideile, informaţiile sugerate de 

imagine.
3. Redactaţi individual un text în baza acestor idei.

4. în grupuri, prezentaţi-vă reciproc textele.
5. Pornind de la ideile principale din texte, creaţi, în 

grup, o imagine nouă.
6. Comentaţi imaginea, evidenţiind elementele de 

originalitate.

Principiul alegerii. Conform acestui principiu, elevilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a alege, în caz 
contrar, este mai dificil a le dezvolta rolul de subiect al învăţării. De asemenea, urmează să li se ofere oportuni-
tatea de a decide asupra obiectivelor de învăţare, a metodelor şi mijloacelor de realizare a sarcinilor. Promovarea 
principiului dat contribuie la dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi, care semnifică abilitatea elevului de 
a persevera în învăţare, de a-şi organiza singur acest proces, inclusiv prin managementul eficient al timpului şi al 
informaţiilor [15, p. 16-17]. Aplicarea principiului alegerii va conduce la sporirea motivaţiei pentru studiu – forţa 
care declanşează întregul proces şi care menţine efortul şi persistenţa de a învăţa.

Potrivit lui G. Pănişoară şi I. Pănişoară [11, p. 133], un număr considerabil de cercetări au arătat că perceperea 
libertăţii de alegere reprezintă un element motivaţional important pentru fiecare dintre noi; astfel, oamenii sînt mai 
motivaţi să realizeze anumite lucruri atunci cînd consideră că decizia de a o face le-a aparţinut, decît dacă le-a fost 
impusă. Autorii folosesc un exemplu elocvent pentru a ilustra fenomenul alegerii: „...în urmă cu mulţi ani, cînd 
am făcut o cercetare într-unul din liceele bucureştene, ne-a surprins răspunsul unei eleve la o întrebare: ea aprecia 
că îi făcea plăcere să frecventeze un „cerc” de logică, după ore, dar remarca faptul că activitatea ar fi devenit „o 
corvoadă” dacă ar fi fost obligatorie, impusă prin programa şcolară„ [Ibidem].

Aplicaţie
* Sarcină de activitate la Educaţia civică. Elevii vor alege singuri  modalitatea de rezolvare a acesteia.
Subiect: Rolul familiei în dezvoltarea calităţilor de bun părinte
Obiectiv: Aprecierea părinţilor ca punct de sprijin pentru o persoană
Sarcină de activitate:
1. Citiţi cu atenţie motoul: Nu există ceva mai presus 

de tată şi de mamă printre oameni. (Teognis)
2. Reflectaţi asupra motoului şi prezentaţi ideile, 

alegînd una din modalităţile propuse:
a) agenda cu notiţe paralele (interpretarea, comen-

tarea în scris a motoului);
b) poster;
c) joc de rol (dialog virtual cu autorul motoului, în-

scenarea unei secvenţe din viaţa familială etc.);

d) eseu reflexiv;
e) interpretarea unui cîntec sau selectarea unei piese 

muzicale la temă;
f) exprimarea opiniei personale prin metoda PRES 

(punct de vedere, raţionament, exemplu, su-
mar);

j) elaborarea, în grup, a unei expoziţii foto cu gene-
ricul Familia mea – bucuria de a sta împreună;

i) prezentrea unui dans de familie.
* Puteţi decide şi asupra altor modalităţi de rezolvare 

a sarcinii.

eXeRcito, eRgo sum
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Principiul încrederii şi susţinerii. Promovarea aces-
tui principiu înseamnă renunţarea la procesul educaţio-
nal sociocentric, la stilul autoritar. încrederea în copil, 
susţinerea intenţiilor şi a acţiunilor lui de autocunoaştere 
şi autoedificare trebuie să substituie cerinţele lipsite de 
temei şi controlul exagerat din partea profesorului; or, 
nu influenţele externe, ci mobilurile interne determină, 
de cele mai multe ori, succesul în educaţie.

A. Mucchielli prezintă un caz relevant pentru înţele-
gerea rolului mesajului personalizat în „trezirea” mobilu-
rilor interne, sau ceea ce în teoria comunicării se numeşte 
efectul însufleţirii unui mesaj: „Pe podul brooklyn, într-o 
dimineaţă de primăvară, un orb cerşeşte avînd pe genunchi 
un carton pe care scrie „Orb din naştere”. Mulţimea trece 
indiferentă pînă în momentul în care un necunoscut se 
opreşte, ia cartonul, îl întoarce, mîzgăleşte cîteva cuvinte pe 
el şi pleacă. Imediat după aceea, miracol. Fiecare trecător 
întoarce capul şi mulţi, înduioşaţi, se opresc şi aruncă un 
bănuţ în cutie. Cele cîteva cuvinte spun foarte simplu: „Este 

primăvară şi eu nu pot să o văd”. [Apud 11, p. 127].
în exerciţiul educativ pe care profesorul îl realizează 

zi de zi, comunicarea personalizată, „însufleţită”, este de 
o importanţă majoră, căci printr-o astfel de comunicare 
profesorul îşi exprimă deschis susţinerea şi încrederea 
în capacitatea elevului de a se schimba spre mai bine. 
Or, schimbarea, potrivit lui vl. Pâslaru [10, p. 160], este 
iminentă fiinţei umane: un individ care ar înceta să se mai 
schimbe ar fi o fiinţă care ar înceta să mai existe ca atare.

ÎN LOC DE CONCLUzIE
Prin acest articol nu ne-am propus să prezentăm exha-

ustiv ce este educaţia centrată pe elev sau să propunem, 
într-o manieră detaliată, modalităţi de promovare a prin-
cipiilor ECE la lecţiile de Educaţia civică. Articolul este, 
mai degrabă, un îndemn de a reflecta şi a construi propriul 
traseu, pentru ca întîlnirea paideică între profesor şi elev 
să se întîmple cu adevărat. Or, educaţia centrată pe elev 
ne poate ghida cu siguranţă spre o astfel de întîlnire. 

Exerciţiu de reflecţie pentru profesori
1. Elaboraţi proiecte didactice respectînd principiile: individualităţii, alegerii, creativităţii şi succesulu, încrederii 

şi susţinerii?
2. Asiguraţi un mediu educaţional şi situaţii de învăţare propice pentru dezvoltarea capacităţilor elevului de a-şi 

propune obiective de învăţare?
3. Organizaţi procesul educaţional astfel încît elevul să fie interesat să se implice, să participe la alegerea moda-

lităţii de îndeplinire a sarcinii?
4. încurajaţi elevii să realizeze activităţi individuale şi de grup fără a leza drepturile colegilor?
5. îi trataţi pe toţi elevii ca personalităţi?
6. încurajaţi cooperarea, climatul de bună înţelegere sau vă interesează numai rezultatele academice?
7. Acceptaţi întrebări critice, incomode de la elevi?
8. încurajaţi şi apreciaţi întotdeauna elevii pentru efortul depus?
9. Promovaţi un stil de comunicare profesor-elev, elev-elev personalizat, constructiv?
10. Aplicaţi instrumente de evaluare care facilitează înţelegerea de către fiecare elev a propriului progres?
11. Integraţi în propria conduită valorile general-umane şi naţionale promovate în cadrul procesul educaţional?

Mai detaliat vezi: Guţu, vl. (coord.); Chicu v.; et. al, Formarea continuă a cadrelor didactice în contextul 
educaţiei centrate pe cel ce învaţă, Chişinău, CEP uSM, 2010.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
1. Cheţan, O; Sommer, R. (coord.), et.al., Dicţionar de 

filozofie, Editura politică, bucureşti, 1978.
2. Ciolan, l., Învăţarea integrată. Fundamente pentru un 

curriculum transdisciplinar, Ed. Polirom, Iaşi, 2005.
3. Cucoş, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
4. Flueraş, v., Gîndirea laterală şi scrisul creativ, Ed. 

Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008.
5. Gardner, h., Inteligenţe multiple. Noi orizonturi pentru 

teorie şi practică, Ed. Sigma, bucureşti, 2006.
6. Guţu,vl.; (coord.); Chicu,v.; Dandara O.; Solcan, A.; 

Solovei, R., Psihopedagogia centrată pe copil, CEP 
uSM, Chişinău, 2008.

7. Guţu,vl.; (coord.); Chicu,v.; Dandara O.; et.al., Edu-
caţia centrată pe cel ce învaţă. Ghid metodologic, CEP 
uSM, Chişinău, 2009.

8. Miroiu, M.; Iliescu, A.; Miroiu, A., Filozofie, EDP, 
bucureşti,1993.

9. Noica, C., Carte de înţelepciune, Ed. humanitas, 
bucureşti,1993.

10. Pâslaru, vl., Principiul pozitiv al educaţiei, Ed. Civi-
tas, Chişinău, 2003.

11. Pănişoară, G.; Pănişoară I., Motivarea eficientă. Ghid 
practic, Ed. Polirom, Iaşi, 2005.

12. Păun, S., Didactica istoriei, Ed. Corint, bucureşti, 2001.
13. Roco, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională, Ed. 

Polirom, Iaşi, 2004.
14. Sarivan, l.; Gavrilă, R.; Stoicescu, D.; et. al., Preda-

rea-învăţarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 
2000+, bucureşti, 2009.

15. Semionov-Focşa, S., Învăţarea autoreglată. Teorie şi 
aplicaţii educaţionale, Ed. Epigraf, Chişinău, 2010.

eXeRcito, eRgo sum
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Ala veRDeŞ

gr. did. i, 
Liceul Teoretic Ion Creangă, mun. Chişinău

 concursul Ştii şi cîştigi 
în cadrul disciplinei 

Educaţia plastică
Rezumat: Încă nu s-a descoperit reţeta miraculoasă prin 

care fiecare elev poate să devină geniu, dar există strategii 
care vizează în mod direct dezvoltarea competenţei culturale. 
Această competenţă contribuie la formarea personalităţii 
integre şi urmează a fi dezvoltată atît în cadrul orelor, cît şi 
în cadrul activităţilor extraşcolare.

Abstract:  It hasn`t been invented yet the miraculous 
recipe, which each pupil can become a genius, but there 
are many strategies that are targeting directly to develop of 

cultural competence. This competence contributes at integral personality forming, which is going to be developed in class time 
and in extracurricular activities.

“Limbajul formelor şi al culorilor este un domeniu 
care trebuie explorat mereu, s-o spunem fără orgoliu, 
în ciuda izbînzilor celor dinaintea noastră.”

(Georges Rouault)

Pentru realizarea eficientă a procesului de predare-
învăţare centrat pe formarea competenţelor specifice 
ale disciplinei Educaţia plastică la treapta gimnazială, 
am pregătit şi am desfăşurat concursul Ştii şi cîştigi: o 
activitate extracurriculară care a avut menirea de a-i 
ajuta pe elevii claselor a vI-a să îşi aprofundeze cu-
noştinţele. Conţinuturile recomandate de curriculum la 
disciplina dată sînt structurate în cinci compartimente 
identice pentru toate clasele: Materiale, instrumente şi 
tehnici de artă; Mijloace artistico-plastice; Structuri şi 
fenomene ale naturii; Compoziţia şi Iniţiere în istoria 
artelor plastice. la formularea sarcinilor, am ţinut cont 
în special de trei compartimente: Structuri şi fenomene 
ale naturii, Compoziţia şi Iniţiere în istoria artelor 
plastice. îmi doream ca elevii să mediteze, în primul 
rînd, asupra rolului artei în viaţa noastră, a importanţei 
ei. Astfel, s-a conturat structura concursului, iar selec-
tarea operelor s-a făcut în conformitate cu perioada şi 
stilurile artistice.

Pentru atingerea obiectivelor propuse – 1) evaluarea 
cunoştinţelor, a abilităţilor şi competenţelor elevilor; 2) 
educarea unei generaţii capabile să cunoască, să respecte 
şi să promoveze valorile spirituale general-umane şi 
naţionale – trebuia să creez o atmosferă de studiu cores-
punzătoare. De aceea, am selectat informaţiile necesare, 
plasîndu-le la rubrica Nota bene.

în cadrul concursului, întrebările vizînd tablourile 
Fazele vieţii de G. Friedrich şi Patrula lui Grunwald, 
Bătălia lui Ştefan cel Mare de la Lipnic de l. Grigo-
raşenco au constituit momentele cele mai dificile ale 
activităţii.

Am oferit elevilor posibilitatea de a-şi prezenta pro-
pria opinie. în cazul unor răspunsuri incorecte, am decis 
ca, ulterior, creaţia pictorilor respectivi să fie studiată 
mai detaliat acasă, iar pe parcursul orei următoare să se 
vină cu precizări. la finele concursului, elevii au numit 
pictorul a cărui creaţie i-a impresionat cel mai mult, 
argumentîndu-şi alegerea.

Etapele de lucru în cadrul concursului au fost ur-
mătoarele:

1. elaborarea sarcinilor (Anexa nr. 1);
2. formarea echipelor de elevi;
3. selectarea şi pregătirea moderatorului pentru 

gestionarea eficientă a activităţii. Printre obli-
gaţiunile acestuia se numără: familiarizarea 
participanţilor cu informaţiile de la rubrica Nota 
bene, supravegherea respectării timpului alocat 
pentru discuţii;

4. formarea echipei de experţi (2 persoane).
Regulamentul concursului a presupus:
1. la concurs participă echipe din clase paralele,  

omogene numeric (în cazul nostru – echipe a cîte 
6 persoane).

2. Fiecare echipă are un lider.
3. Echipele lucrează concomitent asupra sarcinii.
4. Timpul alocat pentru discuţii în grup – un mi-

nut.
5. Are dreptul la răspuns echipa care a realizat prima 

sarcina, în cazul unui răspuns incorect – acest 
drept îl preia echipa adversă.

6. Efectuarea bilanţului de către experţi (în cazul 
acumulării unui punctaj egal, sînt propuse între-
bări de partajare (Anexa nr. 2)).

7. la prezentarea sarcinilor pentru concurs sînt 
utilizate TIC (varianta PPT).

eXeRcito, eRgo sum
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Anexa nr. 1
I. RENAŞTEREA

1. Explicaţi noţiunea de centru geometric în compoziţie. (Răspuns: ... punctul de intersecţie al diagonalelor 
unui tablou.) 

 Nota bene: zona din compoziţie spre care se îndreaptă în primul rînd privirea se numeşte centrul de interes.
2. Cîte centre de interes se disting în lucrarea Primavera de boticelli? (Răspuns: ... 4 centre de interes (cele 

3 graţii, Paris: personajul în mantie roşie, grupul cu figura Primăverii, figura Madonei.)
3. După atătea secole, privirea şi zîmbetul ei rămîne o taină nedescoperită. Ne priveşte din rama celui mai mare 

muzeu din Paris de parcă ne-ar spune „femeia trebuie să rămînă un mister”. Care este lucrarea şi cine este 
autorul? (Răspuns: ...Gioconda (Leonardo da Vinci).)

4.  Numiţi cîteva lucrări ale marelui pictor italian leonardo da vinci. (Răspuns: ... Gioconda, Cina cea de taină, 
Doamna cu hermina, Autoportret, Bătălia de la Aghinari.)

II. BAROCO
5. Ce reprezintă clarobscurul în artele plastice? (Răspuns: ... este un mijloc de expresie cu ajutorul căruia se 

redă volumul prin distribuirea gradată a luminii şi umbrei.)
6. Numiţi pictorul olandez promotor reprezentativ al clarobscurului. (Răspuns: ... Rembrandt.) 
 Nota bene: Dacă sursa de lumină se află în faţa obiectelor pe care urmează să le desenăm, atunci ele îşi pierd 

volumul, devenind aplatizate. Dacă sursa de lumină se află în spatele obiectelor, se produce acelaşi efect.
7. Din franceză se traduce ca împotriva luminii, în arta plastică se numeşte... (Răspuns: ... contrajur.)
 

III. ROMANTISMUL
8. Reprezentarea unei privelişti din natură se numeşte... (Răspuns: ... peisaj.) 
 Nota bene: Peisajele lui Gaspar David Friedrich poartă amprenta accentuată a romantismului. lucrările sale 

îl confruntă pe privitor cu nemărginitul.
9. Studiaţi lucrările Călător pe Marea Norilor, Femeie la fereastră, Pe velier şi numiţi „punctul comun” al 

acestora. (Răspuns: ... personajele stau cu spatele.) 
 Nota bene: în tabloul Fazele vieţii, Friedrich reprezintă cîteva figuri a căror redare exterioară trimite la 

relaţia dintre viaţă şi moarte. Corăbiile au şi ele o funcţie simbolică.
10. Asociaţi figurile cu corăbiile (se propune reproducerea Fazele vieţii). (Răspuns: ... bărbatul cu pelerina 

(cu spatele) – velierul mare din centrul compoziţiei; bărbatul şi femeia – cele 2 corăbii din fundal; copiii 
– micile corăbii de la linia de orizont.)

IV. REALISMUL
11. Tablourile ce ilustrează viaţă oamenilor din trecut sau evenimente istorice memorabile se numesc... (Răs-

puns: ... compoziţii cu subiect istoric.)
12. Găsiţi asemănări între compoziţiile Salvarea drapelului de l. Grigoraşenco (pictor basarabean) şi Sobieski 

la porţile Vienei de pictorii Juliusz şi Wojciech kossak (tată şi fiu, pictori polonezi).( Răspuns: ... pictează 
subiecte istorice, reprezintă cai, este prezent drapelul.) 

 Nota bene: la sfîrşitul sec. al XIX-lea, în perioada premărgătoare cinematografiei, întreaga Europă a fost 
cuprinsă de moda panoramelor.

13. Ce reprezintă panorama? (se propune un fragment din panorama Berezina de W. kossak) (Răspuns: ...pic-
tură monumentală executată pe peretele interior, rotund al clădirii.) 

 Nota bene: Prima operă de acest gen a fost Panorama Londrei, pictată în anul 1792 de Robert baker.

V. MODERNISMUL
 Nota bene: Pictura lui Gustav klimt (liderul modernismului vienez), cunoscută în întreaga lume, cuprinde 

tot ce a produs mai bun bogata epocă artistică de la sfîrşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. Arta 
lui este ireconciliabilă cu regulile artei sec. al XIX-lea, bazate pe respectarea tradiţiilor. klimt vrea să creeze 
ceva nou, inedit, pe măsura sec. al XX-lea.

14. Determinaţi specificul tehnicii lui G. klimt în Portretul Emiliei Floge. (Răspuns: ... mîinile şi faţa sînt 
naturaliste(realiste); hainele sînt plane, decorative.)

eXeRcito, eRgo sum

concuRsul Ştii Şi cîŞtigi în cadRul disciplinei educaţia plastică
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VI. ABSTARCŢIONISMUL
 Nota bene: Mulţi pictori şi-au construit opera pornind de la cele trei figuri (pătrat, triunghi, cerc). Folosite 

separat sau în interacţiune una cu alta, figurile geometrice sînt o sursă de inspiraţie nu numai pentru pictori, 
dar şi pentru arhitecţi, creatori de mobilă, de modă.

15. Autorul acestui tablou are o întreagă galerie de picturi cu pătrate (Pătrat negru, Pătrat roşu). Numiţi pictorul 
(rus de origine poloneză, născut în ucraina). Se propune reproducerea Cavaleria roşie. (Răspuns: ... Kazimir 
Malevici.) 

 Nota bene: Celebrul Pătrat negru pe fond alb a devenit simbolul unei noi direcţii în arta abstractă, numită 
suprematism.

VII. MAEŞTRI ŞI CAPODOPERE
16. Numiţi cîte o lucrare a artiştlor: Alexandru Plămădeală, valentina Rusu-Ciobanu, Igor vieru, Mihai Grecu, 

Glebus Sainciuc. (Răspuns: ... Statuia lui Ştefan cel Mare, Glie şi oameni, Fericirea lui Ion, Istoria unei 
vieţi, Eleva.)

Anexa nr. 2
PARTAJARE

1. Numiţi sfîntul care, conform legendei biblice, ucide balaurul. (Se propune lucrarea Sfîntul Gheorghe de J. 
kossak) (Răspuns: ... Sfîntul Gheorghe.)

2. Cum credeţi, aceste tablouri sînt realizate de un singur pictor sau de doi autori? (Se propun reproducerile 
Bătălia lui Ştefan cel Mare de la Lipnic şi Patrula lui Grunwald.) (Răspuns: ... de unul singur (L. Grigo-
raşenco).)

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
1. Mari pictori, viaţa, sursele de inspiraţie şi opera: Caspar David Friedrich, nr. 22, bucureşti, 2002.
2. Mari pictori, viaţa, sursele de inspiraţie şi opera: Gustav Klimt, nr. 29, bucureşti, 2002.
3. Mari pictori, viaţa, sursele de inspiraţie şi opera: Juliusz şi Wojciech Kossak, nr. 24, bucureşti, 2002.
4. Mari pictori, viaţa, sursele de inspiraţie şi opera: Kazimir Malevici, nr. 95, bucureşti, 2002.
5. Puică-vasilache, E.; ursu, z., Educaţie plastică. Manual pentru clasele V-VI, Ed. litera Educaţional, Chişinău, 2008.

Ecaterina Șoitu

gr. did. super., Liceul Teoretic Român-Francez
 Gh. Asachi, mun. Chişinău

caracteristici ale procesului 
didactic în formarea 

competenţelor la orele de chimie
Rezumat: Şcoala este un minilaborator de educaţie a 

tinerei generaţii, strategiile didactice fiind „puntea de legă-
tură” între competenţa profesorului şi competenţa elevului. 
Numai printr-o conlucrare fructuoasă profesor-elev putem 
atinge unul din scopurile importante ale instruirii: a preda 
şi a învăţa cu plăcere, a avea satisfacţie de la rezultatele 
obţinute, a descoperi împreună tainele chimiei şi miracolele 
lumii înconjurătoare.

Abstract: School can be seen as a minilaboratory of education of young generation, where the didactic strategies are 
mainly placed between teacher’s and pupil’s competences. Only through succefull teacher-pupil collaboration we can achieve 
an important purpose of training: learn and teach gladly; find satisfaction in achievements; discover together the misteries of 
chemistry and the miracles of surrounding world.

Conform Curriculumului Naţional, competenţa şcolară este definită ca „un ansamblu integrat de cunoştinţe, capaci-
tăţi, deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilitate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei 
şi nivelului cognitiv al elevului, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.” 
Subcompetenţele (2010), respectiv obiectivele de referinţă (1999, 2006), reprezintă enunţurile ce descriu în termeni de 
capacitate atribuţia celui instruit pe niveluri, coerenţa şi integrarea lor fiind oglindită în tabelul de mai jos:

eXeRcito, eRgo sum

concuRsul Ştii Şi cîŞtigi în cadRul disciplinei educaţia plastică
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Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceală
N

iv
el Subcompetenţe 

(exemple)
Etapele formării 

competenţei
Competenţe-cheie/transversale – competenţe transdisciplinare
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

C
un

oş
tin

ţe Să definească... învăţare + + * + + + + + + +
Să descrie...

Antrenare
+ + * + + + + + + +

Să exemplifice.. + + * + * * + + * 0
Să coreleze... + + 0 + * * + + * 0

C
ap

ac
ită

ţi

Să caracterizeze

Aplicare

+ + 0 + * * + + * 0
Să explice ... + + 0 + * + + + * 0

Să opereze cu ... + + 0 + * * + * * 0
Să rezolve ... + * 0 + * * + * * 0

Să modeleze ... + * 0 + * + + + * 0

A
tit

ud
in

i

Să cerceteze...

Reflecţie

+ * 0 + * + + * * 0
Să aprecieze... + + 0 + + + + * + 0
Să elaboreze... + + * + + + + + + 0
Să deducă... + + 0 + + + + * + 0

Să analizeze... + + 0 + + + + + + 0
Să propună... + + 0 + + + + + + 0

Notă: + – legătură strînsa; * – legătură tangenţială; 0 – la discreţia profesorului, în funcţie de situaţie.

Pentru formarea competenţelor, în baza curriculumului modernizat, putem aplica mai multe strategii didactice, 
menite să faciliteze asimilarea materiei studiate. Important însă e să clarificăm din start care sînt subcompetenţele 
ce derivă din competenţa respectivă.

Exemplu: Subcompetenţele ce trebuie formate la studierea temei Atomul
Subcompe-

tenţe
1 2 3 4 5 6

Cerinţe 
curriculare

Să cunoască 
reuşind:

Să explice 
reuşind:

Să aplice 
reuşind:

Să modeleze 
reuşind:

Să aprecieze 
reuşind:

Să analize-
ze reuşind:

să definească 
atomul ca cea 
mai mică par-
ticulă dintr-o 
substanţă.

să enumere părţile com-
ponente ale atomului: 
nucleul (partea centrală 
încărcată pozitiv în care 
este concentrată masa ato-
mului) şi învelişul elec-
tronic (zona exterioară a 
atomului încărcată
negativ şi cu masă negli-
jabilă.

să pună în practică re-
laţia dintre A, N, şi z 
în formula
z=A– N;
să stabilească ega-
litatea între numărul 
de protoni din nucleu 
şi cel de electroni din 
învelişul electronic al 
atomului.

să execute un 
atom cu nu-
cleu, înveliş 
e lec t ron ic , 
r e s p e c t î n d 
condiţia de 
neutralitate.

să examineze 
variaţia numă-
rului atomic şi 
a masei atomi-
ce în Sistemul 
P e r i o d i c  c a 
funcţie neperi-
odică.

să distingă 
mărimile : 
masa ato-
mică rela-
tivă, masa 
reală şi mo-
lul de atomi 
al unui ele-
ment.

Subcompetenţele pot fi formulate în diferite moduri, profesorii trebuie doar să cunoască cîteva modele şi să le 
aplice pe cele adecvate, în funcţie de temă.

Exemplu: Operaţionalizarea subcompetenţelor la tema Reacţia de neutralizare
Situaţia
(condiţii de manifestare)

Verbul
(desemnează capacitatea de 
demonstrat)

Obiectul
(performanţa aşteptată)

Acţiunea
(prin care se demonstrează 
capacitatea)

Fiind date o serie de reacţii 
chimice,

să recunoască reacţiile de neutralizare prin scrierea produşilor de re-
acţie.

Cunoscînd definiţia reacţiei 
de neutralizare,

să indice reactanţii reali ai reacţiei de 
neutralizare

prin scrierea schemei ionice a 
reacţiei.

Fiind date cantităţile de acid 
şi de bază care reacţionea-
ză,

să deducă dacă neutralizarea este com-
pletă

prin efectuarea calculelor stoe-
chiometrice.

eXeRcito, eRgo sum

caRacteRistici ale pRocesului didactic în foRmaRea competenţeloR la oRele de chimie
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Cunoscînd culorile indica-
torilor,

să cerceteze momentul neutralizării prin observarea modificării cu-
lorii soluţiei.

Folosind o instalaţie de ti-
trare,

să analizeze concentraţia soluţiei unui acid 
sau a unei baze

prin titrare în prezenţa indica-
torilor.

Astfel, itemii în testele de evaluare, corelate cu conţinuturile curriculare şi subcompetenţele, vor fi următorii:
Subcompetenţă Item

Să definească Caracteristicile atomului sînt: a) componentă a substanţelor idivizibilă/divizibilă prin procedee chimice;
b) electrizată/neutră din punct de vedere electric; c) participă/nu participă efectiv în reacţiile chimice. 
Subliniaţi afirmaţiile corecte. 

Să explice Căsuţa unui element din sistemul periodic conţine o serie de informaţii referitoare la structura atomului. Ex-
plicaţi de ce Mg este situat în grupa a II-a a perioadei a III-a, iar br în grupa a vII-a a perioadei a Iv-a?

Să aplice Avînd la dispoziţie Sistemul Periodic, completaţi tabelul:

  

Să modeleze Modelaţi schemele de repartizare a electronilor pe straturi în atomii următoarelor elemente: z=14, z=17, 
z=20.

Să aprecieze Cercetînd elementele perioadelor a II-a şi a III-a, notaţi simbolurile, numerele atomice şi numerele de masă 
ale acestor elemente şi determinaţi care dintre afirmaţiile de mai jos sînt corecte, încercuindu-le: a) numerele 
atomice scad în perioadă; b) numerele atomice şi numerele de masă scad în perioadă; c) numerele atomice şi 
numerele de masă cresc continuu; d) numerele atomice şi numerele de masă sînt proprietăţi neperiodice.

Să analizeze Analizaţi ce deosebiri există între masa reală a unui atom, masa atomică relativă şi molul acestuia? Indicaţi 
valorile celor 3 mărimi pentru: F, Na şi Ca, utilîzînd tabelele cu masele elementelor.

Nr. Denumirea ele-
mentului

Simbolul chi-
mic

Numărul ato-
mic – z

Numărul de 
masă – A

Numărul de 
protoni

Numărul de 
neutroni

1 Aluminiu ... ... ... ... ...
2 ... Cl ... ... ... ...
3 ... ... 16 ... ... 16
4 ... ... ... 16 8 ...

... ... ... ... 15 ...

în limitele conceptului analizat, se conturează ur-
mătoarele direcţii de perfecţionare a învăţării chimiei: 
stabilirea clară a competenţelor şi a subcompetenţelor 
pentru unitatea de conţinut; valorificarea noilor metode 
de predare-învăţare, de proiectare a materiei, în scopul 
realizării finalităţilor educaţionale; elaborarea unor in-
strumente de evaluare cu ajutorul cărora se va constata 
măsura în care cele planificate au fost şi realizate.

în acest sens, profesorii de chimie utilizează mai 
frecvent: metode ce presupun acţiunea practică (experi-
mentul, observaţia independentă, lucrarea de laborator, 
lucrarea practică); metode tradiţionale (expunerea, 
conversaţia, explicaţia, lucrul cu manualul, lectura, 
dictarea); metode de învăţare prin descoperire (studiul 
de caz, observaţia, experimentul, cercetări individuale); 
metode de învăţare creativă (Păianjen, Graficul T, Del-
phi, proiect de cercetare, analiză, sinteză etc.). Metodele 
de învăţămînt au o triplă semnificaţie: pentru profesor 
este o tehnică de predare; pentru elevi – o tehnică de 
învăţare; pentru profesori şi elevi – un mod de lucru în 
comun în vederea atingerii unor performanţe.

Conţinuturile şi activităţile de învăţare-evaluare 
recomandate de curriculum vor asigura suportul pentru 
formarea competenţelor specifice proiectate. De exem-

plu, la conţinuturile Tipuri de reacţii chimice: reacţii de 
combinare, de descompunere; Condiţiile de declanşare 
şi desfăşurare a reacţiilor chimice (clasa a vIII-a), 
în funcţie de subcompetenţele urmărite, se va aplica: 
conversaţia, experimentul, problematizarea, observaţia, 
descoperirea dirijată etc.

1. Conversaţia
a) Ce este reacţia chimică de combinare? (Răspuns 

aşteptat: Reacţia chimică de combinare este procesul 
chimic prin care două sau mai multe substanţe diferite 
se unesc spre a forma o substanţă cu proprietăţi noi.)

b) Ce este reacţia chimică de descompunere? (Răs-
puns aşteptat: Reacţia chimică de descompunere este 
procesul chimic prin care o substanţă se descompune în 
două sau mai multe substanţe noi, cu proprietăţi diferite 
de ale substanţelor iniţiale.)

c) Cum se clasifică reacţiile de combinare? (Răs-
puns aşteptat: Reacţia de combinare are loc între două 
substanţe simple, între o substanţă simplă şi una com-
pusă, între două substanţe compuse.)

d) Cum se clasifică reacţiile de descompunere? (Răs-
puns aşteptat: Substanţele chimice se pot descompune 
în două substanţe simple, într-o substanţă simplă şi una 
compusă, în două substanţe compuse.)

eXeRcito, eRgo sum
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2. Experimentul chimic. Lucrul în grup
Profesorul aminteşte regulile de securitate a muncii 

în laborator. Elevii efectuează experimentele: a) arderea 
pulberii de aluminiu în flacără; b) descompunerea carbo-
natului de Cu (II), făcînd, pe parcurs, notiţe în caiete.

Experimentul 1: în flacăra spirtierei se presoară cu o 
spatulă pulbere argintie de aluminiu. Se observă forma-
rea oxidului de aluminiu, ce reprezintă o pulbere albă.

Experimentul 2: într-o eprubetă uscată se pune 

carbonat de Cu (II), substanţă solidă verde. Se prinde 
eprubeta cu un cleşte de lemn şi se încălzeşte cu grijă 
la flacără puternică. Se încearcă gazul din eprubetă cu 
un chibrit aprins. Gazul nu întreţine arderea, chibritul 
se stinge. Este bioxidul de carbon. în eprubetă rămîne o 
substanţă de culoare neagră – oxidul de cupru (II).

3. Exersare-problematizare
Sarcină: Completaţi tabelul (pe tablă).

Reactanţi Produşi de reacţie Ecuaţia reacţiei chi-
mice

Tipul reacţiei Numărul reac-
tanţilor, felul

Numărul produşi-
lor de reacţie, felul

Alumin iu  ş i 
oxigen

Oxid de aluminiu (pulbe-
re albă)

4Al+3O2=2Al2O3 Combinare 2, ambele substan-
ţe simple

O substanţă com-
pusă

Carbonat  de 
cupru (II)

Oxid de cupru (substanţă 
de culoare neagră) şi bio-
xid de carbon (gaz)

 t0

CuCO3→CuO+CO2↑
Descompunere un reactant, sub-

stanţă compusă
2 substanţe com-
puse

Concluzie: Experienţele efectuate exemplifică cele 
două tipuri de reacţii chimice învăţate, de combinare şi 
de descompunere.

4. Analiză, comparaţie
Se scriu pe tablă cîteva scheme. Se cere: a) de com-

pletat ecuaţiile reacţiilor; b) de egalat ecuaţiile; c) de 
arătat prin săgeţi cărui tip de reacţie aparţine.

h2 + ... → hI
CaO + ... → Ca(Oh)2

NO + ... → NO2
h2 + ... → h2O

SO3 + ... → h2SO4
SO2 + ... → SO3

kClO3 → kCl + ... ↑
MgCO3→ .... + CO2↑

hgO → ... + O2↑
NaNO3→ NaNO2 + ... ↑

CuCO3 → CuO + ... ↑
h2O → O2 + ...

5. Asigurarea feedback-ului
a) Ce am observat în exerciţiile propuse azi spre 

rezolvare? (Răspuns aşteptat: ...efectele reacţiilor 
chimice de combinare şi de descompunere.)

b) Ce importanţă chimică au reacţiile chimice de 
combinare şi reacţiile chimice de descompunere? (Răs-
puns aşteptat: Aceste reacţii au o importanţă practică 
mare, deoarece atît în laborator, cît şi în industrie se 
obţine un număr impunător de substanţe chimice, fie 

prin combinarea directă a substanţelor (operaţie numită 
sinteză), fie prin reacţii de descompunere.

Funcţia formativă a oricărei metode este determina-
tă de potenţialul pe care îl posedă în vederea formării 
subcompetenţelor specifice şi a competenţelor-cheie. 
Subcompetenţele sînt structurate conform nivelurilor 
taxonomice: cunoştinţe-capacităţi-atitudini (comparativ 
cu obiectivele de referinţă din curriculumul anterior axat 
pe cunoştinţe-aplicare-integrare).

Curriculumul modernizat propune exemple concrete 
de activităţi educaţionale corelate cu competenţele, sub-
competenţele şi conţinuturile, recomandînd: exerciţii, 
rezolvări de probleme, activităţi experimentale etc. Toate 
acestea asigură suportul necesar pentru ca elevii să comu-
nice într-un limbaj ştiinţific argumentat, să propună idei şi 
soluţii de rezolvare a problemelor, să investigheze experi-
mental transformarea substanţelor chimice, să acţioneze 
autonom şi creativ în diferite situaţii cotidiene.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
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Chişinău, 2010.
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Chişinău, 2010.
3. Fătu, S., Învăţarea eficientă a conceptelor fundamen-

tale de chimie, Ed. Corint, bucureşti, 1997.
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Reacţii  de  
combinare

Reacţii  de  
descompu-
nere

între 2 sub-
stanţe simple

între o sub-
stanţă simplă şi 
una compusă

între 2 substan-
ţe compuse

în 2 substanţe 
compuse

în 2 substanţe 
simple

într-o substan-
ţă simplă şi 
una compusă
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DOCEnDO DISCImUS

Galina cÎRlig

gr. did. i, Liceul Teoretic M. Eminescu, mun. Chişinău

educaţie pentru toleranţă în 
clasele primare

Respectarea principiilor toleranţei este o condiţie 
primordială pentru edificarea unei societăţi democratice. 
în ultimii 20 de ani, concomitent cu studiile referitoare 
la conceptele de educaţie pentru pace şi democraţie şi 
educaţie pentru drepturile omului, au fost analizate în 
profunzime, de pe poziţii academice, tipurile şi formele 
toleranţei/intoleranţei, componentele fundamentale ale 
toleranţei, aspectele comportamentale care se referă la 
armonizarea relaţiilor interpersonale, inclusiv prin asigu-
rarea corelaţiei între drepturile şi obligaţiunile persoanelor 
etc. Toleranţa este promovată prin proiecte internaţionale, 
prin mass-media, în cadrul conferinţelor ştiinţifice de 
diferit nivel. Totuşi, nu putem afirma că societatea noas-
tră este una tolerantă. Manifestări opuse acesteia pot fi 
observate permanent – în familie, în instituţii publice, 
în stradă etc. Ce putem face pentru a le eradica şi pentru 
a-i oferi toleranţei un loc deosebit, ca valoare autentică, 
inerentă unui stat democratic?

în acest sens, o importanţă primordială o are educaţia. 
A crea o societate cu adevărat tolerantă constituie un ideal 
educaţional. Prin educaţie poate fi asigurat un mediu tole-
rant şi pot fi promovate principiile bunei convieţuiri pentru 
toţi membrii societăţii. Tînăra generaţie poate fi crescută 
în spiritul toleranţei, astfel încît să acţioneze cu înţelegere 
şi responsabilitate în variate situaţii de viaţă, doar prin 
efortul comun al şcolii, familiei şi comunităţii.

Ce înseamnă toleranţa, a fi tolerant? Conform Dicţi-
onarului de pedagogie, toleranţa este atitudinea binevo-

itoare şi generoasă faţă de alte păreri, credinţe religioase, 
obiceiuri ş.a.; este şi o reacţie la intoleranţă; iar după b. 
A. Reardon – începutul unei culturi a păcii, este cali-
tatea de bază a relaţiilor sociale care refuză violenţa şi 
constrîngerea. (2, 25) Competenţele esenţiale necesare 
pentru practicarea cu succes a acesteia sînt: a manifesta 
responsabilitate personală, a trata conflictele într-o manie-
ră constructivă, a trăi armonios în condiţiile diversităţii.

Toleranţa constituie un fenomen complex, plurias-
pectual, avînd la bază mai multe componente fundamen-
tale (indici ai toleranţei):

• componenta cognitivă (schimbarea reală a per-
ceperii, a înţelegerii, a gîndirii întru realizarea 
principiilor toleranţei);

• componenta emoţională (empatia);
• componenta comportamentală;
• componenta verbală.
Ca atitudine şi comportament, toleranţa se învaţă, 

se însuşeşte pe bază de modele de la cea mai fragedă 
vîrstă, şcoala devenind laboratorul principal pentru 
practicarea/exersarea acesteia, dar şi un agent de inte-
grare socială şi un centru cultural al comunităţii. (1, 4) 
Totuşi, pedagogia toleranţei nu este destinată doar şcolii, 
ci întregii societăţi. Alături de instituţia de învăţămînt, 
familia reprezintă un important agent al acţiunii peda-
gogice, care oferă primele modele de percepţie, gîndire 
şi acţiune şi care, de fapt, formează temelia viitoarei 
personalităţi. Atitudinea tolerantă sau intolerantă a indi-
vidului începe a se proiecta în familie. Privită prin prisma 
abordării personalităţii, toleranţa interpersonală are ca 
sursă toleranţa faţă de propria persoană. în acest context, 
nivelul de toleranţă este în legătură directă cu nivelul 
de autoapreciere, autoacceptare şi autorespect (forme de 
manifestare a toleranţei faţă de sine). Dar toate acestea 
depind de mediul familial în care se dezvoltă copilul, 
modul în care este acceptat şi înţeles, sentimentele pe 
care le traieşte alături de cei dragi.
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Astfel, educarea unui copil care înţelege şi acceptă 
diversitatea, îşi cunoaşte drepturile şi libertaţile, ştie de 
timpuriu sensul noţiunilor bine-rău, permis-interzis, 
cinstit-necinstit, tolerant-intolerant etc. poate fi asi-
gurată doar printr-un parteneriat viabil între şcoală şi 
părinţi, prin abordarea unei viziuni şi strategii comune 
în vederea promovării valorilor moral-civice.

Pentru iniţierea unui asemenea parteneriat, am 
realizat, în prima jumătate a anului şcolar curent, un 
sondaj printre părinţi, cu scopul identificării opiniilor 
şi a viziunilor pe care le au aceştia privind conceptul de 
toleranţă şi educaţie pentru toleranţă în clasele primare. 
Astfel, i-am rugat să explice cu cuvinte proprii noţiunea 
de toleranţă. O parte dintre ei au enumerat următoarele 
sinonime: încredere, apreciere, admitere, indulgenţă, 
omenie, bunătate, sinceritate, ascultare, îngăduinţă, 
răbdare, bunăvoinţă, prietenie, înţelegere, respectarea 
opiniei altora, ajutor reciproc, cunoaştere, cedare. Alţii 
au definit acest concept după cum urmează:

• respectare a libertăţii altuia, a modului său de 
gîndire şi de comportare;

• acceptare a părerii celuilalt, chiar dacă este greşită;
• înţelegere reciprocă în orice situaţie;
• calitate personală care se manifestă prin îngădu-

inţă;
• atitudine prin care acceptăm diferenţele dintre 

persoane;
• deschidere către promovarea libertăţii intelec-

tuale, artistice, ştiinţifice, religioase; a binelui 
comun pentru crearea unei societăţi sănătoase;

• toleranţa nu este o concesie, ea este o atitudine 
activă, generală de recunoaştere a drepturilor 
universale.

Definind intoleranţa, părinţii au menţionat că aceasta 
presupune: egoism şi inacceptarea deciziilor luate de 
alte persoane; eliminare, discriminare; lipsă de educaţie, 
răbdare şi respect; lipsă de bunăvoinţă, mărinimie, milă;   
agresivitate, impulsivitate, lipsă de înţelegere; situaţii de 
conflict gestionate cu impulsivitate.

Din răspunsurile oferite de participanţii la sondaj, 
deducem că toleranţă nu este un concept nou sau neclar 
pentru ei. Dimpotrivă, în majoritatea cazurilor, el este 
promovat în familie. Astfel, fiind întrebaţi dacă toleranţa 
este o valoare importantă pentru familia lor, absolut 
toţi părinţii  au răspuns afirmativ, aducînd următoarele 
argumente:

• fără toleranţă omul nu ar fi evoluat;
• toleranţa te învaţă să nu fii egoist;
• toleranţa ne face să înţelegem că ceea ce pentru 

noi este lipsit de importanţă, pentru altul poate 
fi prioritar;

• am fost toleranţi întotdeauna, cu toată lumea;
• toţi oamenii (şi cei mici şi cei mari) sînt egali în 

drepturi;

• doar prin cultivarea toleranţei din fragedă copi-
lărie putem creşte nişte persoane pozitive;

• alături de celelalte valori, toleranţa ocupă un loc 
important în educarea şi modelarea caracterului 
copilului;

• pentru familia noastră, toleranţa este o valoare 
importantă, ne străduim să facem lucruri bune şi 
să dăm exemplu şi celorlalţi;

• doar prin răbdare şi blîndeţe poţi creşte o perso-
nalitate;

• toleranţa este importantă, dar e necesar de a 
identifica limitele acesteia;

• copilul trebuie să ştie de toleranţă, să aibă o 
atitudine bună şi egală faţă de cei din jur etc.

De asemenea, părinţii-participanţi la sondaj au pre-
zentat şi cîteva modalităţi de promovare a toleranţei în 
familie şi de educare a copilului în acest spirit:

• prin respectarea libertăţii şi a demnităţii mem-
brilor familiei;

• prin educarea capacităţii de a avea răbdare unul faţă 
de altul, a capacităţii de a ierta greşelile altora;

• prin oferirea de modele de comportament tole-
rant;

• prin atitudine pozitivă faţă de deciziile tuturor 
membrilor familiei, indiferent de vîrstă;

• prin comunicare – discuţii şi explicaţii cu exem-
ple la subiect (din filme, emisiuni Tv);

• prin jocuri;
• prin educaţia creştin-ortodoxă etc.
Doar 40% din respondenţi au menţionat că lectura 

cărţilor este una dintre căile eficiente de cultivare a 
atitudinii şi a comportamentului tolerant: citim cărţi 
care promovează binele şi bunul-simţ, de ex., operele 
lui Spiridon vangheli; poveştile Cenuşăreasa, Prinţ şi 
Cerşetor, Micul Muck, Răţuşca cea urîtă etc. Ceilalţi 
părinţi (60%) se bazează pe discuţii, exemplificări reale 
sau ipotetice etc.

Conform opiniei respondenţilor, pentru promovarea 
toleranţei în şcoală, nu este necesar să se organizeze acti-
vităţi special consacrate acestui fenomen. Ar fi suficiente 
activităţile şcolare – formale şi nonformale – care se 
desfăşoară în instituţie şi în afara ei: lecţii în cadrul cărora 
elevii să înveţe să respecte atît drepturile şi libertăţile lor, 
cît şi drepturile şi libertăţile altora; diferite concursuri 
între clase (o dată pe lună); montarea unor piese de teatru; 
discuţii cu abordarea unor exemple din viaţă etc.

Majoritatea intervievaţilor (80%) au menţionat că 
le-ar plăcea să se implice în orice gen de activitate de 
promovare a toleranţei desfăşurate în cadrul clasei (ore 
de dirigenţie, şedinţe cu părinţii, excursii şcolare etc). 
Totuşi, 10 la sută au opinat că părinţii trebuie să-şi educe 
corespunzător copilul acasă şi că nu ar vrea să se implice 
în activităţi şcolare organizate în acest sens, iar alte 10% 
şi-au exprimat dorinţa de a participa, dar au motivat lipsa 

DoceNDo Discimus

educaţie pentRu toleRanţă în clasele pRimaRe
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de implicare printr-un program foarte încărcat.
Astfel, sintetizînd cele expuse mai sus, putem con-

cluziona că pentru părinţi conceptul de toleranţă este 
unul cunoscut; că îl promovează în cadrul familiei în 
mod firesc, inclusiv prin comunicare asertivă cu copiii, 
prin discutarea unor situaţii de viaţă la subiect, prin 
oferirea unor modele de comportament tolerant. Totuşi, 
considerăm de maximă importanţă planificarea unor 
acţiuni comune ale clasei/şcolii şi familiei în vederea 
realizării educaţiei pentru toleranţă, cum ar fi:

• şedinţe de informare pentru părinţi vizavi de 
metodele de educare a copiilor în spiritul tole-
ranţei;

• organizarea de comun cu părinţii a unor întîlniri 
ale elevilor cu specialişti şi activişti în domeniul 
drepturilor omului; cu persoane cu dizabilităţi;  
cu reprezentanţi ai asociaţiilor persoanelor cu 
deficienţe, ai unor culte religioase, ai diferitelor 
minorităţi naţionale;

• organizarea unor activităţi extracurriculare în 
cadrul cărora elevii să aibă oportunitatea de a 

afla lucruri noi despre alte culturi, alţi oameni;
• iniţierea unui club al promotorilor toleranţei, 

în cadrul căruia să se prezinte cărţi, cîntece, 
evenimente culturale, sărbători naţionale şi in-
ternaţionale  etc. la subiectul vizat;

• colaborarea cu revista şcolii sau cu presa locală;
• sărbătorirea zilei Internaţionale a Toleranţei 

printr-un eveniment la nivel de clasă;
• afişarea într-un loc vizibil din clasă a Regulilor de 

aur ale toleranţei, elaborate împreună cu părinţii 
şi elevii etc.
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Angela cReţu

educator-metodist, gr. did. I, 
Liceul Teoretic Experimental Waldorf, mun. Chişinău

Jocul liber: o muncă serioasă a 
copiilor din 

grădiniţa Waldorf 

Rezumat: Jocul liber trebuie privit ca o muncă 
serioasă a preşcolarilor, ca un mijloc prin care aceştia 
cunosc treptat lumea. Prin intermediul lui, copilul îşi 
satisface nevoia de mişcare, de acţiune, de autoexpri-
mare, îmbogăţindu-şi permanent experienţa de viaţă. În 
Grădiniţa Waldorf,  prin jocul liber, dezvoltăm copiilor 
independenţa de acţiune, imaginaţia şi creativitatea, le 

fortificăm voinţa, le perfecţionăm competenţele lingvistice şi le educăm atitudini sănătoase.
Abstract: Free play is serious work for children at kindergarten, it is a means through which a child gradually 

to know the world. By means of free play a child satisfies his/her need for movement, for permanent action, for 
self-expression and broadens his/her life experience. In Waldorf Kindergarten we form such basic abilities as in-
dependence, develop his/her capacities, enriches his/her imagination and creativity, fortifies his/her will, perfects 
language skills and educates healthy feelings.

„Să le oferim copiilor posibilitatea de a se juca, de a învăţa să se joace şi de a învăţa jucîndu-se.”

în pedagogia Waldorf în centrul atenţiei stă copilul, cu menirea şi soarta sa în această lume. Copilul, o fiinţă 
individuală, are nevoie de afecţiune, de a fi însoţit şi îndrumat atunci cînd păşeşte în lume, deoarece se naşte nepu-
tincios. El însă aduce cu sine două calităţi importante: capacitatea de cunoaştere şi marea putere a voinţei.

Grădiniţa Waldorf este locul unde copilul îşi trăieşte viaţa din plin şi – prin activităţi ca desenul, pictura, modelajul, 
jocul ritmic, euritmia, jocul de degete, basmul, teatrul de masă, activităţi gospodăreşti şi meşteşugăreşti, jocul liber – îşi 
dezvoltă anumite abilităţi. Graţie acestor activităţi, „colorate” în „nuanţe” ale jocului, micuţilor li se cultivă fantezia, cre-
ativitatea, voinţa, independenţa, limbajul, aceştia acumulînd „experienţă de viaţă”. Orice copil vrea şi poate să se joace; 
mai mult decît atît, el are nevoie de aşa ceva, pentru că jocul reprezintă „munca” ce îi aduce satisfacţii.
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în Grădiniţa Waldorf jocului liber i se acordă o atenţie 
sporită, prin intermediul lui formîndu-se acea fundaţie pe 
care se clădeşte independenţa şi caracterul. Acum este vîrsta 
la care se învaţă acţionînd, jocul constituind acel „teren” 
pe care copilul îşi demonstrează potenţialul intelectual 
şi afectiv. El doreşte să facă ceea ce vede, iar jocul liber 
îi permite să expună ceea ce a văzut sau a trăit. Astfel, 
influenţaţi de propriile impresii, copiii se adună liber şi 
„îşi văd” împreună de joc. Sarcina noastră, a educatorilor, 
este de a le furniza subiecte, de a le pune la dispoziţie ju-
căriile necesare, de a le oferi materiale adecvate, inclusiv 
din natură (fiindcă unul din rolurile jocului este acela de a 
adapta copiii la factorii externi, de a le crea stări sufleteşti 
prin contact cu fenomenele naturii). Jucăriile constituie 
un instrument de cunoaştere a lumii. Copiii din Grădiniţa 
Waldorf se cufundă în joc cu mult entuziasm şi din motivul 
că nu prea sînt „deranjaţi” de prezenţa jucăriilor finite. 
Fantezia copilului este stimulată cel mai bine de obiecte 
care pot avea mai multe întrebuinţări. bunăoară, într-un 
joc, o bucată de lemn poate „avea rolul” unui vapor, iar 
în altul – al unui peşte sau al unei maşini. Dar numai dacă 
micuţul face apel la imaginaţia sa, în caz contrar ea rămîne 
o simplă bucată de lemn. Acţiunea îi provoacă copilului 
multă bucurie, de aceea educatorii trebuie sa-i oferi un cîmp 
larg de îndeletniciri, pentru a putea să acumuleze impresii, 
să înveţe a-şi îmbogăţi practica prin repetiţie ritmică, fără 
a fi deranjat de nimeni şi nimic.

Prin joc îi dezvoltăm copilului şi capacitatea de con-
centrare. voinţa este percepută ca o primă manifestare 
de sine; el trăieşte prin impunerea voinţei. Avînd această 
experienţă, voinţa copilului se orientează către mediul 
înconjurător, pe care încearcă să-l transforme şi să-l 
conceapă cu ajutorul imaginaţiei.

Datoria educatorului este de a-l ajuta pe fiecare copil 
să găsească „propriul joc”, locul său în joc, să se dedea 
cu trup şi suflet acestei activităţi; de a oferi exemple cu 
încredere, liniştit, îndeplinindu-şi, în acelaşi timp, scopu-
rile pedagogice. Nu mai puţin importantă este dispoziţia 
cu care munceşte (coase, împleteşte, repară) educatorul: 
el trebuie să fie deschis şi creativ, deoarece un lucru 
făcut cu ardoare, cu mult gust atrage copiii. Micuţii pot 
părăsi jocul pentru a se alătura ocupaţiei educatorului şi 
tot aşa de liber, uşor, pot reveni la activitatea întreruptă. 
Educatorul trebuie să conştientizeze importanţa creării 
condiţiilor benefice pentru joc, a menţinerii unei atmo-
sfere psihologice pozitive în grupă. Anume astfel copilul 
primeşte impulsuri creative şi pentru jocul său, ceea ce 
echivalează cu imbolduri noi de imitaţie.

Pentru jocul liber în Grădiniţa Waldorf se alocă, con-
form programului, 1,5-2 ore zilnic. De regulă, activitatea 
începe cu „un sfat” al copiilor. După ce se cristalizează 
o idee comună, ei se împart în grupuri şi se lansează în 
joc. Pentru ei contează acţiunea, mişcarea şi repetarea ei 
ritmică. Copilul poate să clădească pietricele sau castane, 

să le împrăştie sau să le adune fără a urmări un scop sau 
un rezultat; în acest răstimp, el se află într-un proces de 
creaţie. Deşi o astfel de înrolare constituie ,,o joacă”, el 
o trăieşte intens, dedicîndu-i-se întru totul.

un alt aspect specific Grădiniţei Waldorf sînt grupele 
mixte. Compuse din copii de diferite vîrste, acestea 
constituie un organism social viu, o familie mare şi 
prietenoasă, în care cei mai mici imită creativ acţiunile 
celor mai mari.

în acest context, ne vom referi la fazele de dezvoltare 
a jocului la copii, pentru că, în primul rînd, ele sînt carac-
teristice şi reprezentative şi, în al doilea rînd, activitatea 
ludică în grădiniţă este de primă importanţă. vom examina 
trei etape de vîrstă: pînă la 3 ani, 3-5 ani şi 5-7 ani. în 
primii trei ani, copilul „se înarmează” cu însuşiri care 
îi determină modul de viaţă: pînă la un an el învaţă să 
meargă, în cel de-al doilea an – să vorbească, în cel de-al 
treilea an conştientizează anumite lucruri. la un loc, aceste 
capacităţi îi permit omului să se recunoască pe sine însuşi, 
să recunoască lumea şi să acţioneze în ea. Evenimentul 
central al etapei respective are loc la vîrsta de 3 ani, cînd 
copilul rosteşte tot mai des cuvîntul ,,eu”. Tot acum in-
tervine perioada crizei, ,,nu” şi ,,eu vreau” dominînd în 
vocabularul micuţului şi conturîndu-i comportamentul. 
Prin încăpăţînarea de care dă dovadă acesta încearcă să-şi 
afle hotarele şi să se delimiteze de lume. El „se trezeşte”, 
„se regăseşte pe sine” şi vrea să ştie ce loc i-a fost destinat. 
în primii trei ani de viaţă, copilul practic nu se joacă, pentru 
că învăţarea mersului, a vorbirii şi a gîndirii necesită efort 
şi timp. însă începînd să se deplaseze, el devine cercetaş 
şi studiază totul în jurul său: atinge, bate, mişcă, împinge, 
roade, controlează conţinutul dulapurilor la care ajunge etc. 
Puţin mai tîrziu, începe să-l   intereseze ce fac oamenii din 
jur şi doreşte să participe la acţiunile lor. Atunci cînd mama 
păşeşte, păşeşte şi el; cînd mama deretică prin casă, mişcă 
şi el peria dintr-o parte în alta. începînd cu vîrsta de trei 
ani, este „pusă în circuit” o nouă şi uimitoare capacitate 
– fantezia: basmaua devine o păpuşă cu noduri, scoica – o 
farfurie, bucăţica de coajă – o corăbioară, acoperişul unei 
casei, o vioară etc. Imaginaţia copilului poate transforma 
completamente un obiect. Aceasta presupune o treaptă 
internă superioară de activitate şi mişcare; jocul nu se 
desfăşoară într-o scurgere lentă şi cursivă, ci trăieşte o 
veşnică transformare. S-ar părea că micuţul sare de la 
o ocupaţie la alta, în realitate însă el este absorbit clipă 
de clipă doar de activitatea sa. Dacă jocul liber durează 
o oră sau o oră şi jumătate, atunci copilul de 4 ani poate 
trece prin zece situaţii de joc diferite. Nu este vorba de 
neorganizare sau de lipsă de concentrare: de fapt, toată 
atenţia îi este focusată asupra jocului şi anume el devine 
„spaţiul său de locuit”.

„Joaca” în adevăratul sens al cuvîntului se impune la 
vîrsta de 3-5 ani. Deşi este intensivă, rapidă, legată de 
mişcarea internă şi luminată de puterile fanteziei, aceasta 
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oricum e „absolvită” de grijile unui rezultat concret.
Aproape de vîrsta de 5 ani, jocul copilului se schim-

bă esenţial. Dacă anterior imboldul spre joc venea din 
afară, din partea unui obiect, acum acesta vine din in-
terior. Copilul se străduieşte să materializeze imaginile 
şi reprezentările pe care le are în fapte. El cunoaşte bine 
toate obiectele de joacă din grupă şi se foloseşte de ele cu 
îndemînare. Acum, avînd totul „planificat”, el îşi alege cu 
uşurinţă „instrumentele” necesare. De exemplu: copilul 
îşi propune să construiască o casă – el ştie că va uni cele 
două vitrine, din două scînduri va înjgheba un acoperiş, 
iar basmalele întinse pe suporturi vor servi drept pereţi. 
la vîrsta dată, copiii pot crea construcţii complicate, 
alcătuite din cîteva părţi, fiecare avînd destinaţia sa şi o 
compoziţie deosebită. Alt exemplu poate fi jocul ,,de-a 
trenuţul”: copiii prevăd lucrurile în cele mai mici detalii, 
improvizînd o locomotivă şi un vagon de dormit (înzestrat 
cu perne, plapume), un vagon cu scaune, cabină cu grup 
sanitar, cabina maşinistului (dotată cu manivelă, claxon), 
pasageri cu genţi şi geamantane (odată ajunşi în vagon, 
aceştia sînt serviţi cu ceai). Toate aceste momente sînt bine 
gîndite, nu numai de dragul „construcţiei”, dar şi pentru 
ca atmosfera creată să fie trăită cît mai real.

la vîrsta respectivă se schimbă şi stilul social al jo-
cului: copiii formează grupuri nu prea mari în care sînt 
incluşi şi cei mici, cărora li se deleagă atribuţii speciale. 
Jocul preşcolarilor mari durează mai mult şi are un scop. 
De exemplu, construcţiei trenuţului ei îi pot consacra o 
jumătate de oră, pentru a pune la punct toate detaliile şi a 
dedica timpul rămas jocului propriu-zis. Dacă azi copiii 
nu s-au săturat de acest joc, a două zi ei vor construi un 
nou trenuţ şi vor continua activitatea cu secvenţa de bază 
chiar mai multe zile. Se schimbă şi atitudinea faţă de 
materialele de joc. Dacă înainte punctul de pornire era o 
bucăţică de lemn, acum copilul caută materialele necesare. 
Cei mari reproduc destul de reuşit procesul construirii 
unei clădiri. De exemplu, macaraua – anterior această 
jucărie nu îi inspira pentru o activitate de cunoaştere atît 
de profundă şi creativă, ceea ce dovedeşte că pe la 7 ani ei 
„au idee” despre jocul de roluri şi ştiu cum să le împartă 
între participanţi. Acum intră în scenă o nouă calitate, 
care este importantă pentru vîrsta şcolară – formarea de 
reprezentări, adică apariţia unui spaţiu interior în care se 
conturează imagini lăuntrice, reieşite din propria activi-
tate, nu numai din imitarea mediului exterior.

într-o epocă în care munca în gospodărie este îndepli-
nită predominant de aparate de uz casnic, le oferim preşco-
larilor posibilitatea de a exersa anumite procese (spălatul, 
călcatul, cusutul ş.a). Deprinderile pe care le capătă copilul 
în joc, imitînd ocupaţiile celor din jur (pregătirea bucatelor, 
îngrijirea şi tratarea unui copil, vînzarea produselor ş.a), 
îi vor fi de folos în viaţă. Oricît de simple ar părea aceste 
încercări, ele au consecinţe pe termen lung: în primul rînd, 
dacă cineva poate să înţeleagă lucrurile simple, mai tîrziu 

va reuşi să pătrundă şi lucrurile complicate; în al doilea 
rînd, executînd o activitate respectînd succesiunea logică 
a etapelor, aceasta poate fi percepută mult mai autentic. 
Inteligenţa copilului poate fi stimulată prin demersuri 
logice, gîndite corespunzător momentului dezvoltării 
sale, deci prin acţiuni practice. De exemplu, înainte de 
a începe o activitate, educatoarea îşi va pregăti locul de 
muncă – operaţie pe care o va repeta şi în final. Mulţi copii 
i se vor alătura, dorind să colaboreze cu ea, însuşind prin 
imitaţie desfăşurarea procesului: astfel fiind stimulaţi să 
facă ei înşişi ceva, fie să se joace, fie să ajute.

în urma unei cercetări privind relaţia dintre jocul 
creativ al preşcolarilor şi comportamentul lor ulterior, 
Sarah Smilansky (SuA) a constatat că acesta contribuie 
la dezvoltarea capacităţilor cognitive necesare în şcoală, 
că acei copii care „au ştiut” cum să se joace în gădiniţă, 
manifestă mai pregnant dorinţa de a învăţa, empatie şi 
abilităţi sociale.

în concluzie, pot afirma că în Grădiniţa Waldorf copiii 
învaţă, pe de o parte, a-şi activa şi dezvolta voinţa, iar 
pe de alta, a se încadra în societate. Noi încercăm să le 
oferim posibilitatea de a-şi satisface nevoia firească de 
mişcare, de a-şi da frîu liber imaginaţiei, de a se cufunda 
în joc, de a-şi pune în aplicare ideile, precum şi de a fi 
activi, formînd, astfel, baza competenţelor necesare în 
viaţa de adult.

Fiecare om în cursul vieţii sale parcurge anumite 
trepte de dezvoltare în perioade strict delimitate. Dacă 
aceşti paşi sînt făcuţi fie prea timpuriu, fie prea tîrziu, 
persoana va trebui să suporte consecinţele de rigoare. 
De aceea, îndemn părinţii să îi lase pe copii să se joace 
liber cît mai mult, deoarece jocul liber este un proces care 
influenţează decisiv formarea personalităţii copilului.
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Practici inovatoare pentru 
motivarea învăţării adulţilor

Valeriu goRiNcioi

director, gr. manag. super., gr. did. super., 
Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, or. Călăraşi

Rezumat: Informaţia propusă, constituind o experienţă 
avansată în domeniu, îi va familiariza pe formatori şi manageri 
şcolari cu strategii de gîndire creativă şi critică, utilizate într-o 
varietate de contexte de învăţare pentru adulţi.

Abstract: The proposed information, what is an advanced 
experience in the field, will enable trainers, school managers 
to get acquainted with the creative and critical thinking strate-
gies, using them in a variety of adult learning contexts.

„Educaţia nu este o pregătire pentru viaţă, educaţia 
este însăşi viaţa.” 

(John Dewey)

în secolul al XXI-lea, adulţii, ca şi copiii (viitorii 
adulţi), ar trebui să poată face faţă schimbărilor constante 
de orice ordin (social, economic, educaţional, civic şi, 
de ce nu, politic). lumea noastră, aflată în continuă 
modificare, supusă celor mai diverse, rapide şi neaş-
teptate provocări, determină o mare parte a populaţiei 
să se adapteze operativ la medii de muncă inedite şi 
inovatoare, care necesită formare şi dezvoltare de noi 
competenţe şi atitudini. în acest context, în multe ţări eu-
ropene, şi nu numai, procesul educaţional a fost axat pe 
pregătirea tuturor indivizilor de a fi elevi pe tot parcursul 
vieţii (educaţie permanentă), ajutîndu-i la dezvoltarea 
abilităţilor de învăţare cît de timpuriu posibil, începînd 
cu grădiniţa şi şcoala primară.

CreMoLe (Create. Motivate. learn! – Creează. 
Motivează. învaţă!) (www.cremole.eu) este un proiect 
internaţional ce presupune un parteneriat amplu între 
instituţiile specializate din Europa de vest, Est şi Cen-
trală, avînd drept scop identificarea factorilor-cheie 
(metodologia) de motivare pentru studiu a unei game cît 
mai variate de cursanţi adulţi. în cadrul proiectului dat, 
organizaţii de profil din cîteva ţări europene (România, 
Italia, Germania, Slovacia, Cehia, lituania, letonia, Es-
tonia etc.) au efectuat mai multe cercetări şi, bazîndu-se 
pe bunele practici, pe strategiile (şi tehnicile) inovatoare 
aplicate într-un „spaţiu” constructivist de învăţare, au 
dezvoltat abordări şi modele eficiente pentru educarea 
adulţilor.

Graţie colegului Sergiu lîsenco, care a propus can-
didatura subsemnatului din partea Programului lSDGC 
din Moldova, şi a colegelor Ariana-Stanca văcăreţu şi 
Maria kovacs (Consorţiul Internaţional lectură şi Scrie-
re pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice, România , www.
rwctic.org), am avut fericita ocazie să particip la atelierul 
de lucru Practici inovatoare pentru motivarea învăţării 

adulţilor (Innovative Practices Motivating Adult Le-
arners), organizat, în perioada 21-25 august 2011, în 
cadrul proiectului CreMoLe şi găzduit de Orava ADE, 
Bratislava. Principalele obiective ale reuniunii au fost: 
1. diseminarea practicilor inovatoare (IP) prin-
tre trainerii care se ocupă de instruirea adulţilor; 
2. pregătirea structurii şi a schiţei ghidului Modalităţi 
inovatoare de motivare a adulţilor pentru învăţare (In-
novative ways for motivating adults for learning).

Agenda propusă a fost una consistentă şi captivantă, 
deoarece formatorii specializaţi în educarea adulţilor s-
au regăsit ei înşişi pe post de educabili. Echipele ţărilor 
participante au venit cu ample prezentări ale celor mai 
bune practici şi, totodată, lucru deosebit de preţios, cu 
propuneri de îmbunătăţire a acestora din perspectiva 
propriilor experienţe.

După eveniment, echipa proiectului a elaborat un 
ghid foarte util pentru formatorii din domeniu din toată 
lumea, care poate fi descărcat gratuit din Internet (www.
cremole.eu), şi în limba română. Acesta a inclus urmă-
torii factori sau condiţii de motivare ca puncte esenţiale 
ale strategiilor, metodelor şi activităţilor de învăţare 
inovatoare prezentate, fiecare subsumabil cel puţin unuia 
dintre pilonii teoriei autodeterminării:  autodirijarea 
(autonomie); împărtăşirea responsabilităţii pentru or-
ganizarea învăţării (autonomie şi relaţionare); angajare 
activă în învăţare (relaţionare, competenţă/performanţă); 
aplicabilitate imediată a celor învăţate (competenţă/
performanţă); recunoaşterea realizărilor cursantului 
(competenţă/performanţă, relaţionare); mediu afectiv 
de sprijin pentru individ (relaţionare).

Strategiile inovatoare pe care le propune ghidul sînt 
menite să sprijine dezvoltarea profesională şi personală, 
sînt transferabile şi ajustabile la contexte noi, diferite de 
cele în care au fost testate. Aspectul lor inedit rezidă în 
cel puţin una din următoarele dimensiuni:  1) utilizarea 
unei noi activităţi de învăţare cu un grup (sau o categorie) 
de cursanţi care nu au participat anterior la o astfel de 
activitate;  2) utilizarea unei activităţi de învăţare care are 
cîteva elemente noi (un nou set de materiale sau fişe de 
lucru, o altă formă de prezentare a unor conţinuturi noi, 
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o modalitate nouă de grupare a cursanţilor, secvenţiere diferită a unor etape de realizare a unei activităţi, focalizare 
diferită pe unele comportamente vizate de curs etc.). Majoritatea strategiilor prezentate constituie o combinaţie a 
celor două aspecte menţionate.

Denumirea strategiei inovatoare Dimensiunea inovării
Abordare biografică Se aplică în scopul implicării active a cursanţilor din grupuri marginalizate, pentru a 

spori nivelul de conştientizare şi de exprimare a propriei culturi 
Cafenea on-line în învăţarea 
limbilor străine

Mijloace/medii noi de exersare a comunicării într-o limbă străină, într-o manieră struc-
turată

harta comunităţii un nou scop urmărit (evaluare) prin utilizarea unei metode cunoscute din domeniul 
dezvoltării comunitare

Intrare în cadru O nouă abordare în folosirea unor materiale de învăţare
lectura cu predicţii un profil nou al grupului de cursanţi – părinţi care vor aplica strategia de lectură cu 

copiii lor 
Abilităţi de bază pentru 
discuţii de grup

un instrument nou pentru învăţare metacognitivă

Filmul ca instrument 
de motivare

O nouă abordare a folosirii filmului în învăţare (vizionarea cu opriri pentru verificarea 
înţelegerii şi anticipare)

beneficii şi costuri O nouă modalitate de analiză.
Implicare activă în învăţarea 
modulului Protecţia muncii

Grup nou de cursanţi într-un mediu de învăţare dificil, în care se folosesc strategii de 
învăţare prin cooperare

Sperăm că această prezentare succintă îi va impulsiona pe educatori, formatori, manageri şcolari, diriginţi să ia 
cunoştinţă de strategiile de gîndire creativă şi critică incluse în ghid şi să le aplice într-o varietate de contexte de 
învăţare pentru adulţi. Recomandările propuse vor contribui la o asimilare mai rapidă a informaţiilor, precum şi la 
sporirea motivaţiei adulţilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii. întrucît printre ei se numără şi cadrele didactice, 
invoc, în acest context, un citat al marelui pedagog rus k. D. uşinski: „Profesorul îi învaţă cu succes pe alţii atîta 
timp cît învaţă el însuşi”. Conducîndu-se de principiile acestui ghid, persoanele interesate îşi vor îmbunătăţi cu 
siguranţă competenţele de învăţare.

completarea fondului de 
carte al Bibliotecii 

centrului educaţional PRo DiDactica
Recent, fondul bibliotecii Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a fost completat cu un nou lot de carte. 

Cele 30 de titluri (monografii, dicţionare, tratate) cuprind mai multe domenii: pedagogie, management organiza-
ţional, etică, cercetare în ştiinţele sociumane etc.

vă reamintim că biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICA oferă beneficiarilor:
• pentru lectură – cărţi din domeniile pedagogie, psihologie, sociologie etc. (enciclopedii,      dicţionare, 

monografii) în limbile română, rusă, engleză, franceză; întreaga colecţie a revistei DIDACTICA PRO… 
(2000-1011), colecţia revistei Tribuna învăţămîntului şi a săptămînalului Făclia, a revistelor Управление 
школой şi Школьный психолог;

• spre vînzare  – un set de cărţi editate sub egida C.E. PRO DIDACTICA  din seriile AICI ŞI ACUM,  AUX-
ILIA (studii, suporturi de curs, ghiduri – pentru toate treptele de învăţămînt – cuprinzînd subiecte actuale: 
dezvoltarea de competenţe, strategii didactice interactive etc.).

Cititorii pot face copii ale materialelor, împrumuta cărţi/reviste la domiciliu şi perfecta abonamente lunare/
anuale  contra plată. 

Programul de lucru al bibliotecii este de luni pînă vineri, de la 10.00 la 17.00.
Detalii vă putem oferi la tel.: 542556, 542977, 541994. 
Persoana de contact:  Dan bOGDEA

DoceNDo Discimus
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prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti

Didactici particulare
Rezumat: Realitatea pedagogică pe care o reprezintă 

didacticile particulare este exprimată prin mai mulţi termeni. 
Mai des utilizaţi sînt termenii de metodică şi de didactică 
aplicată. Convenţional este propusă formula de didactica 
disciplinei de învăţămînt. În sistemul ştiinţelor educaţiei, 
didactica disciplinei de învăţămînt este o ştiinţă pedagogică 
particulară şi aplicată, subordonată didacticii generale. 
Implică o metodologie de tip interdisciplinar, bazată pe 
interacţiunea dintre didactica generală şi epistemologia dis-
ciplinei de învăţămînt (matematică, istorie etc.). Evoluează în 
raport de două modele: 1) didactica aplicată, construită ca 

un caz particular al didacticii generale; 2) didactica ştiinţei, construită în raport de specificul epistemologic şi psihologic al 
cunoştinţelor disciplinei de învăţămînt. Perspectiva paradigmei curriculumului impune elaborarea unui model integrator care 
valorifică global şi deschis resursele pedagogice ale didacticii aplicate şi ale didacticii ştiinţei.

Abstract: We can identify the pedagogical reality represented by the “particular didactics” by several notions. Most frequently, 
we use methodical and applied didactic notions. Conventionally, we propose the name of teaching subject didactics. In the 
education science system, teaching subject didactics is a particular and applied pedagogical science, subordinated to general 
didactics. It entails an interdisciplinary methodology, based on the interaction between general didactics and the epistemology 
of the teaching subject (mathematics, history etc.). Its evolution is in relation with two models: 1) applied didactics, set as a 
special case within the general didactics; 2) didactics of science, built according to the epistemological and psychological 
characteristics of knowledge pertaining to the teaching subject. The perspective of the model of the curriculum requires the 
development of an integrating model that globally and overtly evinces the pedagogical resources of applied didactics and of 
the didactics of science.

Problema propusă dezbaterii sub genericul Didactici 
particulare solicită clarificarea următoarelor aspecte: 
1) terminologia utilizată; 2) definirea conceptului pe-
dagogic implicat; 3) poziţionarea în cadrul ştiinţelor 
educaţiei; 4) prezentarea unor modele de abordare; 
5) elaborarea unui model al didacticii particulare din 
perspectiva paradigmei curriculumului.

1) Terminologia adoptată în legătură cu „didacti-
cile particulare” este promovată în raport de evoluţiile 
istorice şi axiomatice înregistrate în domeniul teoriei 
şi al practicii instruirii. Pot fi consemnate mai multe 
formule: didactica specialităţii, didactica disciplinei 
de învăţămînt, didactica materiei şcolare/universitare, 
didactica aplicată; metodica predării, metodica acti-
vităţii de instruire. Iar aceste formule pot fi grupate la 
două niveluri de referinţă.

Primul nivel de referinţă include zona didacticii 
aplicate. Are în vedere aplicarea didacticii generale la 
diferite sisteme de referinţă: specialităţile/specializările 
şcolare/universitare), disciplinele de învăţămînt sau 
materiile şcolare/universitare, dar şi treptele şcolare/
universitare. Ca exemplu putem identifica didactica 
aplicată la nivelul matematicii în învăţămîntul primar, 
secundar etc. în formulă concisă vizează didactica 
matematicii în învăţămîntul primar etc. în variantă ope-
raţionalizată apare didactica instruirii prin matematică 
în învăţămîntul primar etc. în perspectiva paradigmei 
curriculumului putem avansa formula de didactica ac-
tivităţii de predare-învăţare-evaluare a matematicii  în 
învăţămîntul primar etc.

Cel de-al doilea nivel de referinţă include zona 
metodicilor, formulă relativ echivalentă cu cea a didac-
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ticilor aplicate. Este lansată şi utilizată predominant în 
literatura de specialitate din Germania, cu influenţe în 
ţările din Centrul şi Estul Europei pînă în anii 1980. Are 
un sens larg, amintit deja, care poate fi descris opera-
ţional prin expresia „metodica instruirii” la disciplina 
matematică în învăţămîntul primar etc. Are şi un sens 
restrictiv, menţinut prin tradiţie sub formule precum cele 
de „metodica predării matematicii” (în învăţămîntul 
primar, gimnazial etc.) etc. Formula restrictivă este in-
clusă deja în titlu, care vizează doar acţiunea de predare 
în cadrul activităţii de instruire, cu accente orientate 
prioritar asupra normelor şi metodelor didactice. în 
perspectiva paradigmei curriculumului putem avansa 
formula de metodica activităţii de instruire prin mate-
matică în învăţămîntul gimnazial etc. sau de metodica 
predării-învăţării-evaluării matematicii în învăţămîntul 
gimnazial etc.

Termenii utilizaţi, evocaţi anterior, pot fi comple-
taţi de formula avansată în acest număr de Didactica 
Pro... sub genericul de didactici particulare. Gradul de 
rigurozitate este exersat în mod programatic la nivelul 
raporturilor logice şi pedagogice anticipate între oricare 
dintre formulele posibile de „didactici particulare” şi 
didactica generală/teoria generală a instruirii în calitate 
de ştiinţă fundamentală a educaţiei (alături de teoria 
generală a educaţiei/fundamentele pedagogiei şi de 
teoria generală a curriculumului).

2) Definirea conceptului pedagogic de didactici 
particulare implică asumarea unui punct de vedere 
unitar, integrator, situat dincolo de formulele şi expresiile 
difuzate la nivelul teoriei şi al practicii instruirii. în mod 
convenţional, vom avea în vedere realitatea pedagogică 
delimitată şi definită prin didactica disciplinei de învă-
ţămînt, ca tip reprezentativ de didactică particulară. în 
sens generic, pluralist, vom prelua formula de didactici 
particulare.

Didactica disciplinei de învăţămînt este ştiinţa edu-
caţiei cu caracter particular şi aplicativ care abordează 
pedagogic cunoştinţele ştiinţifice/de specialitate din 
domeniul de referinţă în vederea proiectării şi realizării 
optime a activităţii de instruire în context determinat 
(treaptă de învăţămînt, şcoală, clasă de elevi, forme de 
organizare etc.).

Este ştiinţa pedagogică aplicativă care abordează 
instruirea la nivel particular din perspectiva obiectivelor, 
conţinuturilor şi metodologiei de predare-învăţare-eva-
luare specifice unei treptei şi discipline de învăţămînt.

Are ca obiect de studiu specific activitatea de edu-
caţie/instruire realizată prin intermediul unei discipline 
în contextul unei trepte de învăţămînt.

Are o metodologie de cercetare specifică de tip in-
terdisciplinar situată la nivelul relaţiilor dintre domeniul 
didacticii aplicate şi cel al epistemologiei aflate la baza 
materiei şcolare/universitare de referinţă, relaţii valori-

ficate în funcţie de particularităţile de vîrstă psihologică 
ale elevilor proprii treptei de învăţămînt respective.

Are o normativitate specifică promovată la nivelul 
raporturilor dintre principiile generale de proiectare 
şi realizare a activităţii de instruire şi particularităţile 
disciplinei şi treptei de învăţămînt.

Didacticele aplicate evoluează continuu în contextul 
afirmării paradigmei curriculumului în cea de-a doua 
jumătate a secolului XX, pe fondul acumulărilor şi al 
dezvoltărilor conceptuale şi metodologice înregistrate 
în cadrul teoriei generale a instruirii (didacticii gene-
rale).

Anii 1950-1970 consemnează:
a) afirmarea „metodicii” sau „didacticii disciplinei 

de învăţămînt” ca „disciplină componentă a sis-
temului ştiinţelor pedagogice”;

b) extinderea obiectului de studiu de la principii, 
conţinuturi şi metode la „întreg procesul instruc-
tiv-educativ”;

c) fundamentarea pedagogică realizată la nivelul 
didacticii generale;

d) operaţionalizarea realizată la nivelul raporturilor 
dintre didactica generală şi didactica disciplinei 
de învăţămînt, devenită didactică specială sau 
didactică particulară (Dicţionar de pedagogie, 
EDP., bucureşti, 1979).

în anii 1970-1980, didactica disciplinei de învăţă-
mînt evoluează prin:

a) valorificarea resurselor metodologice ale didac-
ticii generale, aplicate specific la nivelul fiecărei 
discipline şi trepte şcolare;

b) abordarea interdisciplinară a obiectului de studiu 
specific, educaţia/instruirea realizată printr-o 
anumită disciplină de învăţămînt, în raport de 
particularităţile psihologice ale elevilor în con-
textul fiecărei trepte de învăţămînt;

c) promovarea unei metodologii de cercetare orien-
tată spre probleme speciale: tehnologia instruirii, 
evaluarea, perfecţionarea cadrelor didactice, 
proiectarea curriculară.

la nivelul anilor 1990, didactica aplicată este dez-
voltată ca un capitol distinct în contextul teoriei generale 
a curriculumului (viviane de landsheere, L’education 
et la formation, Presses universitaires de France, Paris, 
1992, p.191-194). în această perspectivă, didactica 
aplicată implică:

a) elaborarea unei metodologii speciale de predare-
învăţare-evaluare subordonată didacticii genera-
le considerată o metodologie generală (respectiv 
o teorie a educaţiei aplicată la instruire);

b) orientarea bilaterală „asupra elevului ce învaţă 
şi asupra interacţiunilor cu disciplina” şcolară 
de referinţă;

c) centrarea pe resursele elevului (psihologice – cog-
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nitive şi noncognitive, sociale, şcolare, comuni-
tare) poziţionate prioritar în raport cu structurile 
didactice generale (obiective – conţinuturi – me-
tode – evaluare; forme de organizare); 

d) valorificarea activităţii la nivelul interdependen-
ţei permanente dintre acţiunile de predare – în-
văţare – evaluare;

e) îmbinarea cercetării fundamentale (angajată la 
nivelul didacticii generale) cu cercetarea expe-
rimentală (condiţionată de problemele concrete 
ale fiecărei discipline şcolare în context spaţial 
şi temporal determinat).

Evoluţiile înregistrate după anii 1990 confirmă im-
portanţa didacticii aplicate la nivel de model angajat 
în rezolvarea unor probleme speciale: eşecul şcolar, 
operaţionalizare a obiectivelor, instruirea asistată de 
calculator, evaluarea formativă, abordarea cognitivă şi 
metacognitivă a învăţării, valorificarea teoriilor psiholo-
gice ale învăţări ca „modele de instruire”. în paralel este 
promovat „modelul didacticii ştiinţei” care valorifică 
resursele constructivismului genetic şi sociocultural, pe 
o zonă apropiată de cercetarea fundamentală susţinută 
de concepte precum transpunere didactică, matrice 
disciplinară, contract didactic, cîmp conceptual, tramă 
conceptuală (vezi G. et J.Pastiaux, Precis de pedagogie, 
Nathan, Paris, 1997).

3) Poziţionarea în cadrul ştiinţelor educaţiei per-
mite înţelegerea statutului epistemic al didacticilor 
particulare dintr-o dublă perspectiva: a) a obiectului de 
studiu specific; b) a metodologiei de cercetare specifică, 
utilizată predominant (vezi Sorin Cristea, Fundamentele 
pedagogiei, Ed. Polirom, Iaşi, 2010).

Din perspectiva obiectului de studiu specific, di-
dacticele particulare fac parte din categoria ştiinţelor 
educaţiei aplicate. Ele sînt subordonate unei ştiinţe 
pedagogice fundamentale, didactica generală/teoria 
generală a instruirii. la acest nivel didacticele particu-
lare pot fi definite ca didactici aplicate. Evoluţia lor este 
determinată de paradigma curriculumului care impune o 
anumită axiomatică la nivelul teoriei generale a educa-
ţiei (implicit şi al teoriei generale a instruirii), dar şi la 
nivelul proiectării pedagogice (de tip curricular).

la nivelul teoriei generale a educaţiei/instruirii, 
axiomatica impusă de paradigma curriculumului con-
solidează statutul epistemic al didacticii aplicate fixat 
prin:

a) abordarea psihosocială a educaţiei/instruirii 
realizată prin obiectul de studiu, într-o anumită 
treaptă de învăţămînt;

b) dimensiunea obiectivă asigurată la nivelul func-
ţiei generale de formare-dezvoltare a persona-
lităţii elevului prin valorificarea tuturor resur-
selor pozitive ale disciplinei de învăţămînt prin 
corelaţia permanentă asigurată între profesorul 

de specialitate şi clasa de elevi; 
c) dimensiunea subiectivă, asigurată prin obiecti-

vele specifice disciplinei şi treptei de învăţămînt 
respective, incluse în programa şcolară curricu-
lară, care trebuie operaţionalizate de profesor la 
fiecare activitate concretă;

d) conţinuturile generale predominante, specifice 
disciplinei de învăţămînt, deschise şi spre cele-
lalte conţinuturi generale, valorificînd resursele 
tuturor formelor generale de instruire (formală, 
nonformală, informală); 

e) dimensiunea contextuală, concentrată la nivelul 
activităţilor şi a situaţiilor de instruire.

la nivelul proiectării pedagogice de tip curricu-
lar, axiomatica impusă de paradigma curriculumului 
consolidează statutul epistemic al didacticii aplicate 
fixat prin principiile generale, adaptabile la specificul 
fiecărei discipline şi trepte de învăţămînt: a) centrarea 
pe obiective, construite la nivelul unităţii dintre cerinţele 
psihice (capacităţi, competenţe) şi cerinţele societăţii/
conţinuturi validate social); b) asigurarea corespon-
denţei pedagogice dintre componentele proiectului 
curricular (obiective–conţinuturi de bază–metode–eva-
luare–context de realizare; c) individualizarea/diferen-
ţierea instruirii în orice context de organizare (frontală, 
grupală, individuală); d) integrarea deplină a evaluării 
continue/formative, în structura proiectului curricular cu 
funcţie de reglare-autoreglare permanentă a activităţii 
de referinţă.

Din perspectiva metodologiei de cercetare specifice, 
promovată predominant, didacticele particulare fac 
parte din categoria ştiinţelor educaţiei dezvoltate inter-
disciplinar. la acest nivel, didacticele particulare pot 
fi definite ca didactici ale ştiinţei condiţionate de inter-
acţiunile existente între zona didacticii generale–didac-
ticii aplicate–epistemologiei disciplinei de învăţămînt 
(matematică, istorie etc.) – psihologiei educaţiei (celui 
ce învaţă la nivelul treptei de învăţămînt) – sociologiei 
educaţiei (mediului educaţional/organizaţie şcolară, 
clasă de elevi, comunitate locală etc.).

4) Modelele de abordare ale didacticilor particu-
lare pot fi identificate în funcţie de cele două criterii 
de analiză prezentate anterior. Avem în vedere criteriul 
raportării didacticii particulare la: a) obiectul de studiu 
specific – care conduce la modelul didacticii aplicate; b) 
metodologia de cercetare specifică, utilizată predomi-
nant – care generează modelul didacticii ştiinţei.

Modelul didacticii aplicate are ca obiect de cercetare 
specifică activitatea de instruire realizată de o disciplină 
în contextul unul demers organizat în cadrul unei anumite 
trepte de învăţămînt. Ca ştiinţă pedagogică aplicată este 
construită ca un caz particular al didacticii generale, va-
lorificînd structura de funcţionare a acesteia în contextul 
propriu disciplinei şi treptei de învăţămînt de referinţă.

didactici paRticulaRe
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Acest model, valorificat şi în varianta clasică a me-
todicilor, are în vedere: a) structura de bază a instruirii, 
iniţiată şi construită permanent la nivelul corelaţiei dintre 
profesorul de specialitate şi clasa de elevi în contextul 
activităţilor concrete (de tip formal, dar şi nonformal) 
la disciplina de învăţămînt şi în treapta de învăţămînt 
de referinţă; b) structura de organizare a instruirii în 
contextul disciplinei şi treptei de învăţămînt, realizată 
prin îmbinarea specifică a instruirii frontale – pe grupe 
– individuală în cadrul unor activităţi concrete (lecţii, 
activităţi de laborator etc.); c) structura de planificare 
concepută curricular (prioritatea obiectivelor specifice 
treptei şi disciplinei de învăţămînt care determină con-
ţinuturile de bază, metodele şi evaluarea, în corespon-
denţă pedagogică perfectibilă în raport de context); d) 
structura de realizare a activităţii de instruire la nivelul 
interdependenţei dintre acţiunile de predare-învăţare-
evaluare, dezvoltată permanent în context deschis.

Dimensiunea practică a modelului este asigurată la 
nivelul îndrumărilor oferite profesorului de specialitate 
pentru operaţionalizarea obiectivelor pe grupuri de 
activităţi concrete (unităţi de instruire) şi pe activităţi 
concrete (lecţii etc.). Este valorificată în proiectarea lec-
ţiilor la nivel de: a) organizare curriculară a resurselor 
pedagogice; b) planificare curriculară a activităţii de 
referinţă; c) realizare-dezvoltare curriculară a planifi-
cării în context pedagogic şi social deschis.

Modelul didacticii ştiinţei oferă un cadru mai larg 
faţă de limitele pedagogiei şcolare, dar şi mai profund, 
la nivelul unui punct de vedere intern, diferit de cel ex-
tern, tipic didacticii aplicate. în consecinţă promovează 
decizii curriculare specifice, generate de structura de 
funcţionare internă a conţinuturilor ştiinţei, aflate la 
baza conţinuturilor pedagogice mediate epistemologic 
şi psihologic (vezi Dictionnaire encyclopedique de 
l’education et de la formation, 2-eme edition, Nathan, 
Paris, 1999, p.280).

Modelul didacticii ştiinţei urmăreşte „depăşirea 
limitelor modelului didacticii aplicate („didacticii de 
origine”) prin introducerea unor noi concepte ce oferă 
o nouă grilă de lectură a corelaţiei dintre didactica ge-
nerală – didactica aplicată” (Costică lupu, Paradigma 
psihopedagogică a didacticii disciplinei şcolare, EDP 
RA., bucureşti, 2008, p.149).

în construcţia noului model al didacticelor particu-
lare, intitulat „modelul didacticii ştiinţei”, sînt utilizate 
mai multe concepte-cadru: a) obstacol cognitiv; b) 
transpunere didactică; c) tramă conceptuală; d) cîmp 
conceptual; e) observare a învăţării conceptuale; f) in-
ginerie didactică ((viviane de landsheere, L’education 
et la formation, Presses universitaires de France, Paris, 
1992, p.196-204).

Obstacolul cognitiv constituie un anumit „dezechi-
libru epistemologic” valorificat în didactica ştiinţei prin 

centrarea instruirii asupra conţinutului învăţării. Rolul 
profesorului este de a sesiza, uneori chiar de a crea, 
tipurile de obstacol cognitiv, care pot facilita învăţarea 
eficientă: a) obstacolele cognitive obiective, care ţin de 
natura conţinutului ştiinţific al programei şcolare; b) 
obstacole cognitive subiective, care depind de stadiul 
în care se află elevul la nivelul învăţării prin receptare 
şi descoperire, prin asimilare, acomodare şi adaptare, 
la diferite niveluri de interiorizare (cognitivă, dar şi 
noncognitivă).

Transpunerea didactică reprezintă operaţia reali-
zată de profesor în acţiunea de construcţie a mesajului 
pedagogic prin „trecerea unei cunoştinţe de la stadiul 
de cunoştinţă de referinţă (ştiinţifică) spre cel de cu-
noştinţă care trebuie învăţată” (la nivel de cunoştinţă 
pedagogică).

Atingerea stadiului de cunoştinţă cu valoare peda-
gogică presupune: a) selectarea anumitor cunoştinţe 
ştiinţifice – cele de bază, cu stabilitate epistemologică şi 
aplicabilitate metodologică extinsă; b) prelucrarea aces-
tora în procesul de comunicare a mesajului pedagogic în 
vederea prezentării lor într-o formă optimă (acţională, 
iconică, verbală – vezi teoria lui J.S. bruner), în raport 
de context (vîrsta psihologică a elevilor; disciplina şi 
treapta de învăţămînt, stadiul învăţării etc.).

Procesul de transpunere didactică include mai 
multe etape:

a) selectarea, prelucrarea şi transformarea pedago-
gică optimă a cunoştinţelor ştiinţifice, plecînd 
de la necesitatea axiomatică de „a distinge în 
imensitatea cunoştinţelor pe acelea care sînt 
importante pentru elev”; 

b) comunicarea pedagogică optimă în raport de con-
text, asigurată prin „crearea ocaziei de învăţare”, 
formularea de probleme şi situaţii-problemă, 
evaluarea continuă a rezultatelor cu soluţii de 
reglare-autoreglare în situaţii de individualizare 
a instruirii;

c) corelarea intra şi interdisciplinară a cunoştin-
ţelor, cu deschidere permanentă spre practica 
pedagogică şi socială.

Trama conceptuală include un ansamblu restrîns, 
concentrat, de concepte-cheie, fundamentale, care 
asigură baza epistemică sau nucleul epistemic tare al 
unei ştiinţe. Este definită şi în alte formule: a) cîmp 
conceptual – angajează ierarhizarea conceptelor-cheie 
care fixează structura sau matricea ştiinţei respective, 
valorificabilă în orice context (G. et J.Pastiaux, op.cit., 
1997, p.82); b) hărţi cognitive/reţele conceptuale – im-
plică ideea interdependenţelor dintre conceptele-cheie 
într-un „arbore logic al cunoştinţelor” care stimulează 
„instruirea ordinii mentale” (horst Siebert, Pedagogie 
constructivistă, trad. Institutul European, Iaşi, 2001).

Diferenţa specifică dintre trama conceptuală şi 
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cîmpul conceptual, operată de viviane de landsheere, 
este importantă în didacticele particulare, în perspectiva 
selectării şi valorificării pedagogice corecte a numeroa-
selor conţinuturi ştiinţifice incluse în programele şcolare. 
Trama conceptuală fixează nucleul epistemic tare al 
ştiinţei care susţine, în plan pedagogic, cultura generală a 
domeniului de referinţă, cu efecte formative pozitive du-
rabile. Cîmpul conceptual, raportat la nucleul epistemic 
tare, are o arie de reprezentare mai extinsă, care trebuie 
controlată pedagogic prin transpunere didactică.

Cîmpul conceptual defineşte spaţiul în care operează 
pedagogic transpunerea didactică, plecînd de la nucleul 
epistemic tare al ştiinţei, avînd în vedere însă structura 
„arborescentă şi relativ anarhică a cunoştinţelor ştiinţi-
fice”. Aceste cunoştinţe existente în „cîmp conceptual”, 
trebuie transpuse didactic de profesor, prin raportare 
permanentă la „trama conceptuală” (nucleul epistemic 
tare) şi la experienţa psihosocială a elevilor în vederea 
rezolvării unor probleme şi situaţii-problemă, practice.

Observarea cunoaşterii ştiinţifice constituie „o temă 
de cercetare în didactica ştiinţei”. Implică două tipuri 
de observaţii dirijate pentru: a) receptarea conţinutului 
ştiinţific (de la percepţii şi reprezentări perfecţionate la 
conceptualizare); b) consolidarea conţinutului ştiinţific 
la diferite niveluri de interiorizare.

Ingineria didactică defineşte acţiunea de utilizare 
raţională, eficientă, a „mijloacelor tehnologice care 
sprijină învăţarea cunoştinţelor ştiinţifice”. Aceste 
mijloace se bazează pe diferite „tehnici de contextuali-
zare, necontextualizare, decontextualizare a cunoaşterii 
ştiinţifice, plasate şi folosite în diferite situaţii” (Costică 
lupu, op. cit., p.154).

O altă noţiune „care joacă un rol-cheie în realiza-
rea modelului didacticii ştiinţei”, este cea de contract 
didactic. Această noţiune pedagogică operaţională 
defineşte situaţia de instruire necesară între profesor-
elev-cunoştinţe ştiinţifice (transpuse didactic) care 
trebuie construită şi perfecţionată permanent la nivelul 
structurii de bază a instruirii (vezi corelaţia profesor-
elev/clasă de elevi).

5) Elaborarea unui model al didacticii particulare 
din perspectiva paradigmei curriculumului solicită o 
viziune globală şi deschisă asupra instruirii. Aceasta 
presupune abordarea unitară a celor două modele tot mai 
separate în ultimul timp sau chiar clasificate artificial în 
ideea că „didactica ştiinţei” este o variantă superioară 
faţă de tradiţionala „metodică a predării” (care în sens 
larg reprezintă didactica aplicată).

Modelul didacticii aplicate valorifică progresele 
didacticii generale în condiţiile afirmării paradigmei 
curriculumului la scară socială, valorificînd astfel fun-
damentele epistemologice şi psihologice ale proiectării, 
dezvoltate în mod special de „didactica ştiinţei”.

în mod analogic, „didactica ştiinţei” valorifică no-
ţiunile operaţionale promovate (transpunere didactică, 
trauma conceptuală, cîmp conceptual etc.) la nivelul 
structurii de funcţionare a instruirii, care constituie 
obiectul de studiu al didacticii generale, valorificat 
deschis în funcţie de particularităţile fiecărei trepte şi 
discipline de învăţămînt.

variantele modelului de realizare a „didacticii ştiin-
ţei”, construite chiar în cazul unei teze de doctorat sus-
ţinute la Universitatea de Stat din Moldova, pot fi astfel 
reconstituite din perspectiva raportării lor la axiomatica 
didacticii generale şi a didacticii aplicate, dependentă ea 
însăşi de platforma conceptuală superioară a pedagogiei 
situată la nivelul teoriei generale a educaţiei, pe fondul 
paradigmei curricumului (vezi Costică lupu, op.cit., 
p.156, 159; 177),.

Modelul didacticii particulare poate fi construit 
pe fondul platformei conceptuale superioare pe care o 
asigură Teoria generală a educaţiei şi Teoria generală 
a curriculumului. Pe acest fond sînt dezvoltate interde-
pendenţele dintre:

A) Didactica generală (Teoria generală a instrui-
rii) – Epistemologia educaţiei; Psihologia edu-
caţiei;

b) Modelul didacticii aplicate (raportat la Didactica 
generală) – Modelul didacticii ştiinţei (raportat 
la Epistemologia educaţiei; Psihologia educaţi-
ei);

C) Axiomatica didacticii aplicate (obiective-conţi-
nuturi-metodologie-evaluare; predare-învăţare-
evaluare) – Cunoştinţele ştiinţifice (valorificate 
pedagogic prin transpunere didactică în raport 
de trama conceptuală şi de psihologia elevu-
lui).

Pe acest circuit complex şi dinamic se ajunge la plat-
forma operaţională a modelului didacticii particulare 
care include: a) contractul didactic profesor-elev angajat 
la nivelul structurii de bază a instruirii; b) structura de 
bază a proiectelor curriculare realizabile de profesor 
la nivel de grup de activităţi didactice concrete lecţii 
(unităţi de instruire) şi de lecţie (sau altă activitate 
didactică).
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