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Extinderea: între gîndirea critică şi gîndirea 
creativă 
Rodată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova 
începînd cu 1999, strategia Lectură şi scriere pentru dez-
voltarea gîndirii critice a fost cunoscută, mai întîi, într-un 
cadru de proiectare didactică pe 3 etape ... 

Gîndirea critică şi competenţa de procesare a 
informaţiei 
Primul val de intervenţie a proiectului LSDGC în sălile de 
studii, după 1998, s-a manifestat cel mai vizibil prin apli-
carea unor tehnici interactive ...

Activităţi interactive în formarea competenţei 
de rezolvare a problemelor simple în clasa I 
Curriculumul de matematică pentru clasele primare preve-
de competenţa specifică „Rezolvarea şi formularea de 
probleme, integrînd achiziţiile matematice” ...

O abordare critică a rolului Consiliului de 
Administraţie în procesul de autoconducere a 
şcolii
În ultimele decenii, se atestă o tendinţă globală de descen-
tralizare a sistemelor educaționale. Procesul presupune 
transferul puterii de decizie de la ministerele de resort la 
organele administraţiei locale, comunităţi şi şcoli ...

Dezvoltarea
gîndirii critice

Stimați manageri, profesori, educatori, părinți, elevi și toți cei 
interesați de domeniul educațional!

Campania de abonare pentru a doua jumătate a anului 2016 la revista de 
teorie și practică educațională DIDACTICA PRO… continuă. Abonamentele 
pot � perfectate la o�ciile distribuitorilor de presă:

• POȘTA MOLDOVEI (indice 31546) • PRESS INFORM-CURIER
• MOLDPRESA (indice 31706) • MESAGERIA D&D

Vă mulţumim că sînteţi alături de noi!
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2016



Ziua NEPC la PRO DIDACTICAConsolidarea sistemului de educaţie
profesională tehnică în Moldova/CONSEPT

NEPC  este o comunitate a centrelor 
de politici educaţionale din Europa, 
cu sediul secretariatului la Zagreb, 
Croaţia. Misiunea acestei reţele 
educaţionale este de a promova 
politici �exibile şi participative, 
bazate pe dovezi transparente, care 
să re�ecte valorile educaţionale ale 
societăţii deschise, ceea ce înseamnă 
iniţiative politice proactive, precum 
şi activităţi de advocacy, de 
monitorizare a guvernelor şi a 
sistemelor naţionale de educaţie. La 
moment, comunitatea include 23 de 
membri instituţionali din 18 ţări şi 4 
membri individuali. Centrul 
Educaţional PRO DIDACTICA este 
membru NEPC începînd cu anul 
2015.
Programele NEPC sînt implementate 
prin intermediul a trei planuri 
strategice, ce promovează viziunea 
unei societăţi deschise, democratice, 
multiculturale şi pluraliste, în care 
sistemul de învăţămînt joacă un rol 
fundamental.
NEPC operează prin intermediul a 

trei tipuri de acţiuni – de advocacy, 
de învăţare şi de cercetare, care sînt 
interconectate şi au scopul:
• să exploreze politicile 

educaţionale, problemele şi 
practicile (cercetare);

• să ofere un cadru bene�c unui 
schimb e�cient de cunoştinţe 
între membrii reţelei şi toţi cei 
interesaţi de educaţie, pentru 
realizarea unor reforme 
durabile în domeniu (învăţare);

• să propună soluţii şi să prezinte 
recomandări bazate pe dovezi 
(advocacy).

În 2016, NEPC celebrează 10 ani de 
activitate prodigioasă la nivel 
regional şi internaţional. În acest 
context, la 13 mai 2016, la  PRO 
DIDACTICA, a fost marcată ziua 
NEPC. Una dintre activităţile-cheie a 
constituit-o şedinţa Clubului de 
dezbateri PAIDEIA, în cadrul căreia au 
fost prezentate misiunea şi viziunea 
acestei reţele, dar şi activităţile 
principale, care au drept scop 
promovarea unei politici 

educaţionale �exibile şi 
participative, ce re�ectă valorile 
educaţionale ale societăţii deschise. 
Participanţii la eveniment au 
menţionat importanţa unirii 
eforturilor, la nivel naţional, regional 
şi internaţional, în vederea 
îmbunătăţirii sistemului educaţional 
şi asigurării unui mediu prietenos 
copilului.
PRO DIDACTICA, în calitate de 
membru NEPC, promovează valorile 
unei societăţi deschise şi 
democratice, contribuind la 
transformarea rețelei într-un actor 
global, cu expertiză locală şi 
regională în politicile educaţionale.

PROIECTUL

Activităţi de formare metodologice. 
În cadrul proiectului CONSEPT, 
profesorii şi maiştrii din şcolile 
profesionale bene�ciază de un 
program de formare profesională 
continuă, care îi determină să �e în 
pas cu schimbările din domeniu. 
Programul se axează pe metodolo-
gia de învăţare centrată pe elev, 
metodologie care asigură calitatea 
demersului didactic. Activităţile de 
formare sînt desfăşurate de un grup 
de formatori competenţi de la 
Centrul de Formare Continuă, UTM. 
Competenţele profesionale deținute 
le permit să extindă aria de servicii şi 
în afara proiectului CONSEPT. 

Oferta serviciilor de formare prin 
training conţine cinci module, a cîte 
160 de ore �ecare:
• Modulul Fundamentele de bază 

ale psihopedagogiei;
• Modulul Formarea abilităţilor de 

instruire practică;
• Modulul Formarea abilităţilor de 

instruire teoretică;
• Modulul Formarea abilităţilor de 

evaluare a rezultatelor 
academice;

• Modulul Elaborarea materialelor 
didactice vizuale.

Cursurile desfășurate sînt activităţi 
de formare centrate pe dezvoltarea 

competenţelor tehnice şi ocupaţio-
nale. În cadrul proiectului, se 
identi�că, împreună cu şcolile-parte-
nere, agenţii economici, companiile, 
prestatorii de servicii educaţio-
nale-lideri în domeniu gata să 
împărtăşească experienţa, să 
demonstreze noile tendinţe în 
domeniu, dar şi să creeze parteneri-
ate durabile. 
Aceste formări se bucură de o mare 
popularitate în rîndul maiştrilor şi al 
profesorilor, care, deseori, se implică 
în calitate de formatori, valori�că 
experienţa şi diseminează practicile 
de succes.

CONSEPT sprijină procurarea 
echipamentelor moderne şi a consum-
abilelor întru îmbunătățirea 
condiţiilor de lucru în atelierele 
şcolare şi a activităţilor practice. 
Echipamentele moderne şi consum-
abilele achiziționate cu susţinerea 
�nanciară a LED sînt utilizate pentru 
a asigura buna desfășurare a 

activităţilor de instruire, avînd un rol 
important în dezvoltarea abilităţilor 
elevilor, în pregătirea unor muncitori 
cali�caţi, care vor face faţă cerinţelor 
pieţei muncii. 
Acelaşi scop este urmărit şi prin 
ameliorarea condiţiilor în ateliere. 
Astfel, anual, în funcție de perfor-
manţele înregistrate, şcolilor le este 

oferit un mic suport şi pentru unele 
acţiuni de ameliorare a infrastructu-
rii. Avînd la dispoziţie utilaje şi 
instrumente moderne, �ecare 
instituţie are posibilitatea să-şi 
renoveze parţial atelierele, creînd, 
astfel, condiţii optime de realizare a 
lecţiilor practice.

COMPONENTA SUPORT MATERIAL

COMPONENTA FORMAREA CADRELOR DIDACTICE

EXPLOREAZĂ!        PARTICIPĂ! SCHIMBĂ!

Contacte NEPC:
Amruševa 8, 10 000 Zagreb, Croatia

Phone: + 385 (0)1 558 7976,
+385 (0)1 558 7975

Fax: +385 1 55 09 428
E-mail: nepc@edupolicy.net

Skype: nepc.edupolicy
http://www.edupolicy.net/
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Cuvînt, limbă, ComuniCare

Tatiana Cartaleanu

dr., conf. univ., upsc Ion Creangă

extinderea: între gîndirea 
critică şi gîndirea creativă

Rezumat: Articolul se referă la cea mai puţin elaborată 
etapă a cadrului de proiectare în strategia Lectură şi scriere 
pentru dezvoltarea gîndirii critice – extinderea. Se specifică 
modalitatea de concepere a acestei etape, care se exami-
nează ca oscilînd între gîndirea critică şi gîndirea creativă, 
dar acestea nu sînt privite ca antitetice, ci mai degrabă 
complementare. Extinderea îşi găseşte întemeiere şi în noul 
model al taxonomiei lui Bloom, revizuită de studenţii săi, unde 

gîndirea critică ţine de domeniul „Evaluare”, iar gîndirea creativă – de „Creaţie”. Proiectarea etapei finale a cadrului este 
dificilă din mai multe considerente, printre care: lipsa unui suport metodologic; carenţe în asigurarea didactică a procesului de 
elaborare şi evaluare; discrepanţa dintre conţinuturile curriculare, obligatorii, şi deprinderile de muncă intelectuală, facultative 
deocamdată. Extinderea este terenul cel mai favorabil pentru dezvoltarea competenţelor-cheie, fără a le diviza pe arii şi materii, 
precum şi pentru valorificarea interdisciplinarităţii, care ar asigura integrarea celor învăţate pe obiecte luate aparte. Fie că va 
fi supus evaluării produsul, procesul sau raportul despre acţiunile întreprinse, sarcinile adecvate vor sta la baza unor modele 
comportamentale asimilate şi vor reprezenta esenţa extinderii, exprimată în verbul Acţionează!

 Abstract: The article focuses on extension, the last and least developed stage of the lesson-planning framework according 
to the Reading and Writing for Critical Thinking strategy. We describe how this stage may be conceived, being seen as oscillat-
ing between critical thinking and creative thinking. However, the two forms of thinking are perceived as complimentary rather 
than antithetical. The extension also finds a foundation in the new model of Bloom’s taxonomy as revised by his students, where 
critical thinking belongs with Evaluation, while creative thinking is part of Creation. Planning the final stage of the framework 
is rendered difficult by a number of causes, some of which are: the lack of methodological support; weaknesses in the didactic 
provisions for development and assessment; the discrepancy between curricular contents, which are currently mandatory, and 
intellectual work skills, which remain optional. The extension is the most favourable terrain for the development of key compe-
tencies without having to divide them by year and by subject, as well as for the exploration of interdisciplinarity, which would 
ensure the integration of what had been learned as part of different disciplines. Whether it is the product, the process, or the 
report about the activities that is going to be assessed, the appropriate tasks will form the basis of certain assimilated patterns 
of behaviour and will represent the essence of extension, which is best expressed by the verb Act! 

Keywords: Reading and Writing for Critical Thinking, evocation, realisation of meaning, reflection, extension, assessable 
product, authentic evaluation, integration.

Rodată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova începînd cu 1999, strategia Lectură şi scriere pentru 
dezvoltarea gîndirii critice a fost cunoscută, mai întîi, într-un cadru de proiectare didactică pe 3 etape: Evocare-
Realizare a sensului-Reflecţie. Cadrul cuprindea în exclusivitate lecţia de 45 de minute şi oferea o gamă largă de 
tehnici (procedee) de predare-învăţare-evaluare. Şi mulţi dintre profesori, asimilînd tehnicile şi îmbrăţişînd ideea 
unui proiect didactic riguros şi simplu, au simţit decalajul dintre ceea ce se întîmplă în clasă şi ceea ce urmează să 
se dea ca temă, pentru acasă. Din ce se năştea discrepanţa? 
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Cuvînt, limbă, ComuniCare

1. Temele „pentru acasă” tradiţionale, uzuale al-
tădată, păreau uşor distonante cu atmosfera din clasă, 
iar cele care se profilau firesc în rezultatul activităţilor 
efervescente în clasă păreau nedefinitivate, ca idee: nu 
cumva contravin documentelor normative? 

2. Iar atunci cînd ideea unei teme se contura şi se 
întrupa în sarcini de toată frumuseţea, interesante şi 
motivante, ele păreau cronofage şi necesitau alt instru-
mentar de evaluare decît cel obişnuit – un instrumentar 
pe care profesorul urma să-l inventeze singur. 

Odată cu profesorii, şi „părinţii fondatori” au ajuns 
la concluzia că reflecţia nu este ultima dintre etapele 
de formare a gîndirii critice. După ea, trebuie să vină 
extinderea, căci în zadar ai fost motivat să afli ceva 
nou (la Evocare), ai învăţat să faci nişte lucruri (la 
Realizarea sensului), ai aplicat, prin transfer la alte 
situaţii de învăţare, cele asimilate (la Reflecţie) dacă, 
după aceea, ele rămîn în continuare doar conţinuturi ale 
învăţării şi nu devin parte integrantă a comportamentului 
tău. Raportate la diferite materii de studii şi la diverse 
competenţe specifice ale acestora, acţiunile de după 
predare-învăţare-evaluare în termeni clasici se întrunesc 
sub umbrela etapei numite Extindere: „la aceste trei 
etape se poate adăuga o a patra, numită de extindere, 
în timpul căreia elevii pot dezvolta noţiunile sau ideile 
dobîndite sau pot exersa aplicaţii specifice” [2, p. 66]. 
O altă sursă raportează ideea celei de-a patra etape la 
învăţarea situaţională şi evaluarea autentică: „Elevul are 
posibilitatea de a face un transfer de cunoaştere şi de a 
aplica cele însuşite la ore în situaţii de integrare simulate 
şi autentice, dezvoltîndu-şi competenţe care devin pe 
parcurs modele comportamentale obişnuite, fireşti” 
[3, p. 8]. una dintre ideile ce se desprind din sugestia 
extinderii şi pe care o îmbrăţişăm şi o promovăm este 
integrarea. Capacitatea de a „armoniza într-un tot” cele 
cunoscute anterior şi cele nou-învăţate, de a obţine un alt 

produs intelectual ţine de pilotajul superior al formării 
intelectuale. Altfel spus, învăţarea trebuie să se încheie 
cu aceea ce l-ar convinge pe elev de utilitatea procesului 
şi a procedurii respective: „Încearcă să explici plăcerea 
de a schia unui boşiman care nu a ieşit niciodată din 
deşert. Poţi să îi arăţi nişte schiuri şi o fotografie a unui 
munte acoperit de zăpadă şi poate că o să transmiţi o 
parte din idee. Totuşi, pentru a înţelege deplin conceptul 
de schi, boşimanul nostru trebuie să îşi pună schiurile şi 
să coboare un munte.” [1, p.19].

Sigur că o asemenea viziune asupra instruirii nu este 
aplicabilă la fiecare lecţie, ci mai degrabă într-o proiec-
tare holistică (pe unităţi didactice). Deseori veriga de 
legătură dintre o lecţie şi alta nu va ţine de extindere, ci 
de reflecţie sau de evocarea proiectată pentru ora urmă-
toare. Dar ar fi de neiertat dacă, după studierea unei teme 
preţ de 8-12 ore, elevul se alege doar cu o evaluare finală 
(test, eseu, rezolvare de probleme) şi o notă în coloana 
respectivă a registrului. În acest context, este important 
ca profesorul să proiecteze, iar elevul să cunoască din 
startul unităţii didactice acea probă de evaluare finală 
care va constitui extinderea-evaluarea temei studiate sau 
a competenţelor formate. 

Proiectarea etapei finale a cadrului este dificilă din 
mai multe considerente, printre care: lipsa unui suport 
metodologic; carenţe în asigurarea didactică a procesului 
de elaborare şi evaluare; discrepanţa dintre conţinuturile 
curriculare, obligatorii, şi deprinderile de muncă intelec-
tuală, facultative deocamdată. Extinderea este terenul cel 
mai favorabil pentru dezvoltarea competenţelor-cheie, 
fără a le diviza pe arii şi materii, precum şi pentru valo-
rificarea interdisciplinarităţii, care ar asigura integrarea 
celor învăţate pe obiecte luate aparte. 

vom examina în graficul conceptual de mai jos 
specificul extinderii, ca etapă a lecţiei, în raport cu 
celelalte:

Trăsăturile Evocarea Realizarea sensului Reflecţia Extinderea

Specificul 
tehnicilor de 
lucru. 

Sînt frecvente tehni-
cile de actualizare a 
cunoştinţelor sau ex-
perienţelor, de acumu-
lare a informaţiei şi de 
motivare.

Sînt frecvente tehni-
cile de lectură şi pro-
cesare a informaţiei; 
de elaborare a textelor 
în parametrii daţi; de 
învăţare prin colabo-
rare.

Sînt recomandate 
tehnicile care asigură 
transferul şi integra-
rea în schemele cog-
nitive; metacogniţia; 
se recurge la evalua-
rea reciprocă.

Activitatea se centrează pe 
produse evaluabile, care re-
clamă implicarea personală a 
elevului; presupune un spec-
tru larg de produse indivi-
duale sau de grup, specifice 
disciplinei sau temei.

Există tehnici specifice de actualizare sau de învăţare, elaborate şi 
algoritmizate, pentru fiecare etapă. 
Se orientează spre învăţarea monitorizată, în clasă sau acasă.

Se orientează spre realizarea 
unor produse care demon-
strează competenţa.

Multe dintre tehnici sînt universale, interşanjabile sau transferabi-
le. Diferenţierea tehnicilor se face în baza activităţii intelectuale: 
lectură, scriere, discuţie, reprezentare grafică etc. Paradigmatica şi 
sintagmatica lor sînt flexibile.

Produsele derivă firesc din 
cunoştinţele asimilate şi din 
tehnicile aplicate la reflec-
ţie.
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locul rezer-
vat în cadrul 
lecţiei.

Etapele se succed în ordinea prestabilită şi nu pot fi omise/elimina-
te/neglijate.

Se situează în afara orei de 
clasă, dar rezultatele ei vor 
fi prezentate la lecţie.

Asigurarea di-
dactică a pro-
cedurilor.

Documentele curriculare recomandă metode şi tehnici adecvate 
pentru predare-învăţare-evaluare.

Se referă frecvent la metode-
le moderne de evaluare. 
Asigură desfăşurarea 
evaluării autentice.

Se aleg sarcini adecva-
te din manuale şi auxi-
liare didactice (privind 
reamintirea, recunoaş-
terea, identificarea).
Se valorifică tema dată 
pentru acasă. 

Se desfăşoară în baza 
materiei de studiu din 
manual, pe care elevii o 
procesează ghidat şi or-
ganizat; se aplică o teh-
nică potrivită contextului 
de învăţare. Modalitatea 
de organizare a învăţării 
ţine, de regulă, de prefe-
rinţele şi competenţele 
profesorului.

urmează cursul 
primelor două 
etape, prin selec-
tarea unor opor-
tunităţi de exer-
sare şi transfer 
al competenţelor 
vizate. 

Reiese din activităţile de în-
văţare derulate şi ţinteşte în 
competenţele solicitate de 
viaţă, în familiarizarea cu 
situaţiile în care au aplicare 
autentică cunoştinţele şi abi-
lităţile fiecăruia.

Existenţa unui 
produs evalu-
abil cert.

Nu se solicită, neapărat, 
un produs evaluabil. 

Produsele sînt deseori co-
mune (de grup sau dis-
cutate frontal) şi nu au 
formă definitivă.

Produsele sînt 
individuale sau 
de grup, ele de-
monstrează că 
învăţarea a avut 
loc.

Poate viza produse evaluabile 
fără dificultăţi, dar şi acţiuni 
din sfera comportamentală, 
care nu vor fi evaluate cu 
notă.

De aici ar trebui să rezulte că, pentru primele trei 
etape, obiectivele şi strategia sînt mai limpezi şi mai 
bine rodate, iar extinderea deocamdată se edifică pe 
creativitatea şi măiestria profesională a pedagogului, 
pe improvizaţie (în sensul bun al cuvîntului) şi pe 
deschiderea elevilor. Specificul încă nedesţelenit al 
extinderii constă în faptul că, la fel cum elevul iese 
dintre pereţii şcolii – extra muros – pentru a-şi face 
tema, pedagogul care o propune trebuie să iasă din 
tiparele didacticii tradiţionale şi să valorifice opor-
tunităţi odinioară nebănuite ale aplicării competenţei 
vizate prin evaluarea respectivă. Astfel, în prim-plan 
iese gîndirea strategică (critică, creativă şi reflexivă) 
a pedagogului însuşi. 

În favoarea unei asemenea viziuni asupra extin-
derii vorbeşte noua taxonomie a lui bloom, revizuită 
de lorin Anderson, în care creaţiei şi creativităţii li 
se rezervă un domeniu aparte – ultimul – reflectat în 
următoarele categorii şi procese cognitive: 

–  generare;
–  propunere; 
–  planificare; 
–  proiectare; 
–  producere; 
–  construire [4]. 
În consecinţă, gîndirea critică – pe care în nici 

un caz nu o vedem poziţionată antitetic cu gîndirea 
creativă sau reflexivă – anume la etapa extinderii îşi 
găseşte cel mai prielnic prilej de aplicaţie. Cercetătorii 

au asociat sinteza cu gîndirea creativă, care ”se 
leagă de sensibilitatea faţă de numeroase criterii, 
adesea contradictorii, în alegerea unei soluţii, ceea ce 
duce la obţinerea de rezultate fructuoase” [2, p. 20], 
iar gîndirea critică – cu evaluarea, „deoarece prin 
gîndirea critică se deduc şi se formulează ipoteze, se 
trag concluzii, se fac generalizări; se generează sau se 
reformulează, într-o manieră personală, o argumentare, 
o problemă, o situaţie, o sarcină” [Ibidem]. 

În raport cu fiecare dintre procesele cognitive, vom 
identifica activităţi şi oportunităţi de desfăşurare a 
extinderii.

Generarea şi propunerea vor solicita oferte alter-
native, diferite după vîrsta şi competenţele elevilor, dar 
întotdeauna edificate pe materia studiată. Pentru extin-
dere, profesorul ar putea formula sarcini precum: 

•	 Propune un alt scenariu pentru soluţionarea con-
flictului dintre cei doi fraţi (Ion Creangă, Dănilă 
Prepeleac); 

•	 Dezvoltă în altă direcţie deznodămîntul dramei 
(Ion Druţă, Casa mare); 

•	 Rescrie textul, schimbînd timpul acţiunii din 
secolul al XIX-lea în zilele noastre şi realizînd 
toate modificările necesare (un fragment la 
alegere din romanul Mara de Ion Slavici); 

•	 Modifică indiciile de spaţiu ale textului – din 
Cîmpia Sorocii în Cîmpia bugeacului – realizînd 
schimbările cerute (un fragment ilustrativ, la 
alegere, din romanul Povara bunătăţii noastre 

ExtindErEa: întrE gîndirEa critică şi gîndirEa crEativă
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de Ion Druţă); 
•	 Elaborează scenariul videoclipului care ar însoţi 

lectura poeziei (Mircea Cărtărescu, În stilul lui 
Bacovia, fragment din poemul Levantul; Ştefan 
baciu, Patria). 

Planificarea şi proiectarea vor solicita redactarea 
unui plan de acţiune în anumite circumstanţe. Produsele 
vizate de aceste procese cognitive ţin de domeniul 
proiectelor, al studiilor de caz. Pus în faţa unei probleme 
reale, care trebuie rezolvată, elevul urmează să vină cu 
soluţii minuţios elaborate, a căror autenticitate va fi pe 
potriva situaţiei.

Respectiv, produsul evaluabil va urmări nu 
realizarea sarcinii ca atare, ci doar – deocamdată 
– procedura de îndeplinire a ei, prelucrată în detalii. 
În cadrul unei unităţi didactice, asemenea sarcini 
de extindere s-ar putea propune pentru prezentări şi 
evaluări intermediare. bunăoară, dacă produsul final 
va fi o prezentare PPT sau un colaj, la această etapă de 
dezvoltare a creativităţii elevul îşi va susţine proiectul 
şi va primi sugestii valoroase pentru ameliorarea lui. 
E nevoie de multă răbdare din partea profesorului, dar 
şi a elevilor, pentru a separa procedura de generare a 
ideilor de elaborarea produsului final. Abia după ce 
va fi ajutat să înţeleagă cît de valoroasă a fost pentru 
el evaluarea intermediară, elevul va reuşi să aprecieze 
încetinirea intenţionată a lucrului. Se vor formula 
sarcini de tipul:

•	 Redactează schiţa unui roman, respectînd harta 
naraţiunii, întocmită în clasă. 

•	 Alcătuieşte un plan detaliat al acţiunilor pe care 
le vei întreprinde pentru a pregăti o masă rotundă 
cu elevii din clasele superioare, dedicată unui 
jubileu literar.

•	 Elaborează un proiect/o schiţă a foii volante în 
sprijinul persoanelor aflate în dificultate.

•	 Cercetează cazul dat şi schiţează paşii de 
soluţionare a conflictului.

Producerea şi construirea unor lucrări personale 
va încununa aplicaţiile extinderii. Acestea pot fi 
machete, colaje, postere, povestiri, reportaje, reviste, 
prezentări ale unor investigaţii sau acţiuni întreprinse, 
jurnale reflexive sau de cercetare. 

Dilemele care se întrevăd aici ţin de viziunea asupra 
evaluării: toţi elevii vor avea aceeaşi sarcină sau ele vor 
fi diferite? Sarcinile diferenţiate se vor distribui în mod 
deliberat elevilor sau fiecare va fi liber să-şi aleagă una 
dintre oferte? Dacă sarcinile sînt diferite, în ce măsură 
este echitabilă evaluarea lor şi aprecierea cu notă?

Deosebit de dificile apar evaluările orale: partici-
parea la o discuţie de tip Acvariu, Panel, Focus grup, 
Pălării gînditoare se pretează evaluării cu o grilă 
completată minuţios – ceea ce ar însemna că profeso-
rul se transformă în contabil şi calculează intervenţiile 
verbale, apreciindu-le valoarea/ponderea.

Integrarea cunoştinţelor şi demonstrarea unor 
competenţe veritabile e posibilă prin tehnici ca: 
Imaginaţia ghidată; 

– Maratonul de scriere; 
– Revizuirea circulară; 
– Manuscrisul pierdut; 
– Harta conceptuală; 
– FRISCO; 
– SORA; 
– OPERA. 
Fie că va fi supus evaluării produsul, procesul 

sau raportul despre acţiunile întreprinse, sarcinile 
adecvate vor sta la baza unor modele comportamentale 
asimilate. Reţelele de socializare, utilizate onest şi 
respectînd un cod deontologic al comunicării în social 
media, pot deveni un teren de aplicare a celor învăţate 
la şcoală, acestea găsindu-şi locul firesc în activităţile 
cotidiene ale elevilor. Completarea articolelor-ciot din 
Wikipedia, elaborarea unor pagini noi pe Facebook şi 
susţinerea lor permanentă, reflectarea proiectelor şi a 
activităţilor şcolare pe site-ul localităţii, implicarea în 
proiectele comunitare – toate acestea reprezintă esenţa 
extinderii, exprimată în verbul Acţionează! Şi, pentru 
că noi, pedagogii, suferim de un optimism profesional 
incurabil, rămîne să credem şi să sperăm că fostul 
nostru elev, în circumstanţele corespunzătoare celor 
învăţate şi exersate la şcoală, va şti să acţioneze 
adecvat. Sau să analizeze situaţia şi să ia o decizie 
înţeleaptă, chiar fără să fi fost vreodată învăţat să o 
facă. va gîndi critic, va proiecta creativ şi va reuşi. 
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Consideraţii pedagogice 
privind dezvoltarea gîndirii 

critice prin tiC

Rezumat: Articolul prezintă accepţiuni evolutive ale 
gîndirii critice prin prisma factorilor dezvoltării cognitive, 
dar şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comu-
nicaţionale. În acest context, sînt descrise cîteva metode de 
dezvoltare a gîndirii critice, care contribuie la optimizarea 
procesului de formare a competenţelor profesionale ale 

Veronica oboroCeanu

doctorandă, UPSC Ion Creangă

agenţilor educaţiei.
Abstract: The article addresses the evolutionary implications of critical thinking in the light of the cognitive development 

factors, using the information and communication technologies. In this context, we suggest a few methods for the development of 
critical thinking that contribute to the enhancement of the professional skills development process of the educational agents.

Keywords: critical thinking, meta-cognition, critical judgment, critical argumentation, information and communication 
technologies.

Conceptul de gîndire critică a început a fi mai 
intens dezvoltat în a doua jumătate a sec. al XX-lea, 
bucurîndu-se în perioada contemporană de o popula-
ritate deosebită. Gîndirea critică implică proceduri şi 
metode distincte, axate pe evaluări şi formulări clare, 
întrucît este utilizată în aprecierea opiniilor existente 
şi în proiectarea de noi opinii. După l. vaughn şi Ch. 
MacDonald, aceasta  reclamă logică – studiul bunei 
raţionări/inferenţelor şi al regulilor care le guvernea-
ză. Gîndirea critică însă este mai cuprinzătoare decît 
logica, întrucît ”presupune şi adevărul sau falsitatea 
enunţurilor, evaluarea argumentelor şi a dovezilor, 
folosirea analizei şi a investigaţiei, aplicarea mai 
multor competenţe care ne ajută să decidem ce merită 
să credem sau să facem” [25, p. 6]. Odată cu apariţia 
lucrărilor The Uses of Argument, semnată de Stephen 
Toulmin,  şi Traité de l’argumentation, semnată de 
Chaïm Perelman și lucie Olbrechts-Tyteca,  direcţia 
dată poate fi privită ca un domeniu de cercetare sau 
ca o disciplină, numită alternativ Teoria argumentării, 
Neoretorică, Logică neformală sau Gîndire critică, 

care s-a adăpat continuu din celebrele domenii logică 
şi retorică [18, p. 13]. Pentru prima dată, sintagma 
„gîndire critică” a fost utilizată în cadrul cursului An 
Experiment in the Development of Critical Thinking al 
lui Edward Glaser, în anul 1941 [Apud 5, p. 18].

Practica argumentării constă în oferirea de temeiuri 
concludente pentru acceptarea sau susţinerea unei poziţii, 
devenind o dezbatere a posibilelor alternative, realizată 
cu instrumentele raţionării şi în limitele conferite de 
legităţile logicii. beneficiile exersării şi dezvoltării 
abilităţilor logice (de gîndire critică) sînt localizate în, 
cel puţin, trei domenii: persuadarea (convingerea), 
cunoaşterea şi cooperarea. Abilităţile logice de acceptare 
a unei credinţe pe baza unor argumente solide sau pe 
baza evidenţei constrîngătoare pot proteja indivizii 
umani de efectele colaterale ale persuadării (reclame 
comerciale, manipulare prin mass-media, promisiuni 
etc.). Exersarea abilităţilor logice poate conduce la 
extinderea cunoaşterii prin raţionare: în sensul inferării 
unor informaţii noi (concluzii) din cunoştinţele 
anterioare (premise), şi nu în sensul dependenţei de 
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generalizări vagi sau sloganuri, obişnuinţe şi stereotipuri 
de gîndire [5, pp. 56-57.] N. baillargeon este de părere 
că gîndirea critică şi analiza reflexivă sînt oponentele 
iraţionalismului, ale propagandei şi manipulării; este o 
autoapărare intelectuală [1, p. 11].

Abordarea gîndirii critice în variate cercetări face 
apel la argumentări riguroase, coerente, pentru a profila 
modele demne de urmat. Deci a gîndi critic înseamnă 
a gîndi argumentativ, în opoziţie cu a gîndi oportunist 
(acceptînd adevăruri admise de cei din jur); superficial 
(fără a pune în legătură faptele); „dominaţi de dorinţă” 
(substituind corelaţiile reale cu cele dorite) sau mitic 
(transformînd datele în mituri) [14, p. 67].

Termenul de gîndire este prea general şi vag pentru 
a descrie procesul de gîndire critică: în acest sens, s-au 
propus noțiunile de raţionare critică (critical reasoning) 
sau argumentare critică (critical argumentation). 
Raţionarea critică este interesată de oferirea de raţiuni 
pentru anumite convingeri, de evaluarea acţiunilor 
prin mijloace logice obişnuite [24, p. 2], pe cînd 
argumentarea critică ar fi parte aplicativă a gîndirii 
critice, care îşi propune, mai ales, identificarea şi 
evaluarea argumentărilor în viaţa de zi cu zi [21]. Petre 
bieltz, în lucrarea Bazele gîndirii critice, menţionează 
că orice demers de gîndire implică pînă la urmă logica. 
Gîndirea umană se derulează cu ajutorul raţionamentelor 
deductive şi inductive, aceste argumente fiind „bune” sau 
„mai puţin bune”, în funcţie de respectarea, integrală sau 
parţială, a exigenţelor logice de raţionare [3, p. 10].

Gîndirea critică reprezintă un proces de relaţionare 
cu informaţiile externe şi cu potenţialele cunoştinţe, 
de căutare a soluţiilor, pentru a completa, dar şi pentru 
a respinge sau nega, uneori. Prin urmare, convingerile 
trebuie adaptate, dacă acestea intră în contradicţie cu 
noile cunoştinţe. Gîndirea critică dezvoltă învăţarea 
activă şi contribuie la înţelegerea importanței de 
a acţiona în conformitate cu informaţiile primite. 
bineînţeles, demersul în cauză valorifică și abilitatea 
de a vorbi, de a interacţiona cu alte persoane (nu 
numai pentru a argumenta, ci şi pentru a găsi punctul 
de contact); acesta implică nu numai raţiunea, ci şi 
emoţiile, sentimentele. Ca rezultat, gîndirea critică 

conduce la acţiuni, la activism social [27].
În această ordine de idei, de menţionat faptul că 

există o diversitate de accepţiuni ale conceptului de 
gîndire critică. Pe de o parte, aceasta este asociată cu 
un negativ, respingere, deoarece implică o dispută, 
dezbatere, conflict. Pe de altă parte, conceptul respectiv 
include gîndirea analitică, logică, creativă.

Apor tu l  t ehno log i i lo r  in fo rmaţ iona le  ş i 
comunicaţionale în dezvoltarea gîndirii critice 
este considerat drept punct esenţial în formarea 
competenţelor profesionale şi constituie exigenţa de 
neutralitate critică. Iată de ce elevul/studentul, dar şi 
cadrul didactic, tinde să prezinte nu numai certitudini, 
adevăruri ştiinţifice demonstrate, cunoştinţe elaborate 
şi structurate, ci şi opinii subiective analizate critic. 
Aplicarea TIC contribuie la dezvoltarea instrumentelor 
intelectuale, la elaborarea raţionamentelor şi a 
judecăţilor, la conturarea propriului mod de utilizare 
a strategiilor interactive, pentru construirea progresivă 
a cunoştinţelor noi [12, p.139]. În acest sens, metodele 
real-active, care presupun un context conceptual şi 
organizatoric nou, angajează formabilul în construirea 
propriei cunoaşteri și a învăţării, în exersarea şi 
dezvoltarea priceperilor, a abilităţilor, a capacităţilor. 
Rolul cadrului didactic în abordarea mecanismelor 
cognitive rezidă în următoarele:

a) să creeze un climat stimultativ pentru învăţarea 
activă şi să motiveze pentru participare directă 
în cunoaştere;

b) să  promoveze învăţarea interact ivă ş i 
responsabilă;

c) să clarifice scopurile şi obiectivele de realizat; 
d) să reactualizeze şi să integreze cunoştinţele;
e) să stimuleze autocunoaşterea, autoanaliza şi 

metacogniţia şi să echilibreze activitatea 
cognitivă; 

f) să propună modele, provocînd noi căutări [11, 
p. 141].

Pentru a rămîne activ, cel educat trebuie să devină 
capabil de a fi critic, menţionează I. Al. Dumitru, 
propunînd mai multe strategii de dezvoltare a demersului 
cognitiv (vezi Tabelul 1).

Tabelul 1. Dezvoltarea gîndirii critice utilizînd TIC ca strategie interactivă (după I. Al. Dumitru, 2000) 

Criterii Strategii didactice tradiţionale Strategii didactice interactive care promovează 
dezvoltarea gîndirii critice 

Activitatea 
formabilului 

‒ ascultă expunerea, prelegerea, expli-
caţia, demonstraţia profesorului 

‒ reţine şi reproduce ideile auzite
‒ acceptă ideile altuia
‒ se manifestă individual
‒ acceptă informaţia oferită

‒ exprimă puncte de vedere proprii 
‒ realizează schimb de idei cu ceilalţi
‒ argumentează 
‒ adresează şi formulează întrebări pentru a înţelege 

lucrurile 
‒ cooperează în realizarea sarcinilor 
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Activitatea ca-
drului didactic 

‒ predă, expune, prezintă prelegeri
‒ explică şi demonstrează
‒ impune puncte de vedere proprii
‒ se consideră singurul expert într-o 

problemă

‒  organizează şi dirijează învăţarea 
‒  facilitează şi moderează activitatea
‒  ajută formabilii să înţeleagă informația
‒  acceptă şi stimulează exprimarea unor puncte de  

vedere diferite 
‒  este partener în învăţare 

Modul de reali-
zare a învăţării 

‒ predominant  pr in  memorare  ş i 
reproducere de cunoştinţe

‒ competiţie între elevi, cu scopul 
ierarhizării

‒ preponderent în mod individual

‒  apelează la experienţa proprie, euristică 
‒  promovează învăţarea prin colaborare 
‒  dezvoltă gîndirea prin contradicţie cu alţii 

Modalităţi de 
evaluare 

‒ măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor 
‒ aspect cantitativ

‒  măsurarea şi aprecierea capacităţilor 
‒  aspect calitativ

Stimularea demersurilor cognitive, realizarea 
învăţării prin exersarea gîndirii critice a devenit 
în societatea contemporană un deziderat, fiind în 
concordanţă cu autonomia şi responsabilitatea, 
valori pe care se fondează democraţia. Integrarea 
comprehensivă şi activă cere atitudine şi abilitatea 
de a gîndi deschis, critic şi constructiv, de a evidenţia 
discrepanţe, de a formula perspective, de a accepta 
puncte de vedere raţionale, de a tolera diversitatea 
şi disonanţa, de a evalua dezvoltarea personală şi 
posedarea de metacunoştinţe [2]. 

R. Iucu abordează gîndirea critică ca un proces 
complex de reflectare, ce cuprinde analiza unor 
argumente, luarea în considerare a unor puncte de 
vedere, înţelegerea unor raporturi şi rezolvarea unor 
probleme [10, p. 77]. 

un aspect important în dezvoltarea gîndirii critice 
îl constituie metacogniţia, care semnifică capacitatea 
de a reflecta asupra propriei gîndiri şi de a rezolva 
probleme cu caracter introspectiv, ca proces conştient. 
„Rezolvatorii buni de probleme planifică traseul unei 
acţiuni înainte de a trece la executare, se monitorizează 
pe ei înşişi în cursul executării planului, fondează şi 
ajustează planul în mod conştient şi se evaluează pe ei 
înşişi” (Costa, 1985) [Apud 10, p. 77]. un alt aspect de 
care trebuie să se ţină cont este sistemul de întrebări 
şi răspunsuri, în cadrul căruia se exploatează sensul, 
justificarea sau exprimarea logicii, a unei poziţii sau a 
unui mod de raţionare.

utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 
în formarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice 
se soldează cu rezultate semnificative. Cadrele didactice sînt 
implicate în mod activ în proiectarea şi implementarea 
conţinuturilor educaţionale; sînt încurajate să-şi expună 
părerea şi să justifice, să soluţioneze probleme, să aplice, 
să analizeze şi să sintetizeze informaţiile recepționate. 
Această abordare se concentrează asupra personalităţii, mai 
puţin a conţinutului [10, p. 78]. În această ordine de idei, 
l. Young propune mai multe sugestii în vederea stimulării 
gîndirii critice: a) remarcarea problemelor fundamentale; 

b) cercetarea sensurilor ascunse; c) perindarea căilor 
problematice de gîndire; d) descoperirea propriilor idei; 
e) dezvoltarea sensibilităţii; f) propunerea ajutorului 
în: constatarea pretenţiilor, formularea concluziilor; 
lansarea de afirmaţii, interpretări, puncte de vedere; 
stabilirea problemelor existente etc. [26, pp. 47-54]. 
Dezvoltarea gîndirii critice are o importanţă aparte 
în expunerea de afirmaţii şi în examinarea obiectivă 
a argumentelor, susţin C. Wade şi C. Tavris. Cadrul 
didactic trebuie să posede abilitatea de a examina aceste 
afirmaţii şi motivele exprimate [28]. 

D. klooster identifică cinci caracteristici funda-
mentale ale gîndirii critice, în formarea competenţelor 
profesionale cu ajutorul tehnologiilor informaţionale 
şi comunicaţionale: a)  este independentă, cultivă 
libertatea de a gîndi, de a se exprima; b) consideră 
informaţiile puncte de start, în demersurile intelec-
tuale, nu se poate forma în afara unui conţinut, ci 
numai pornind de la un anumit sistem de cunoştinţe şi 
achiziţii, care permite exersarea şi dezvoltarea gîndirii 
critice prin valorificarea acelui conţinut; c) permite 
formularea întrebărilor şi rezolvarea de probleme, 
ceea ce menţine curiozitatea şi motivează interesul 
cognitiv; d) oferă argumente logice, raţionale şi 
convingătoare pentru problemele cu care se confruntă 
persoana; e) are dimensiune socială, este orientată 
spre social, întrucît se exersează frecvent în prezenţa 
altor persoane, în comunităţi [22, pp. 36-40]. 

E. Macavei remarcă că prin învăţarea informaţiilor 
cu ajutorul TIC are loc formarea competenţelor de cu-
noaştere (percepere şi observare, memorare şi gîndire), 
elaborarea strategiilor de cunoaştere (algoritmice, 
euristice, inductive, deductive, analogice), formarea  
atitudinii faţă de învăţare (asumarea riscului cognitiv, 
depunerea efortului, autodepăşirea, curiozitatea, dorinţa 
de noutate), a motivaţiei pentru învăţare [13, p. 191]. 
Cercetătorul M. Ionescu apreciază  importanța utilizării 
TIC în afirmarea tot mai fermă a învăţămîntului formativ, 
centrat pe: selectarea judicioasă a conţinutului; dezvolta-
rea capacităţilor intelectuale şi a creativităţii; cultivarea 
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intereselor cognitive; formarea aptitudinii de investigare ştiinţifică, a unui stil de muncă independentă (a învăţa cum 
să înveţe) [9, p. 59]. S. Cristea stabileşte obiective formative specifice vizînd dezvoltarea competenţelor cognitive 
(spirit de observaţie, gîndire operaţională, memorie, imaginaţie, inteligenţă), a resurselor afectiv-motivaţionale ale 
învăţării (interese cognitive, sentimente superioare), a creativităţii [6, p. 116]. Cercetătorii R. Paul şi l. Elder de la 
Centrul de Dezvoltare a Gîndirii Critice, SuA, identifică elementele de bază ale gîndirii critice [23, p. 5]: 

Tabelul 2. Elementele gîndirii critice (după R. Paul şi l. Elder, 2006)
Elementele gîndirii critice – punct de vedere, cadru de referință

– perspectivă, orientare
– scop, obiective
– întrebare, problemă
– informații, date, fapte, observații, experiențe
– interpretare, concluzii, soluții
– definiții, axiome, legi, principii, modele
– ipoteze, presupoziții
– implicații, consecințe

Astfel, gîndirea critică este autoregizare, autodisciplină, automonitorizare şi gîndire autocorectivă. În 
acest sens, standardele de excelenţă înseamnă comunicare eficientă, abilităţi şi angajamentul de a depăşi 
egocentrismul şi sociocentrismul, prin: claritate, acurateţe, profunzime, însuşire, semnificaţie, precizie şi 
relevanţă [Ibidem 23, p. 5]. 

După R. Marzano (1998), abordarea sistemului cognitiv, în formarea profesională a cadrelor didactice, 
include cîteva componente de prelucrare a informaţiilor: operaţii cognitive fundamentale, procese cognitive 
complexe, gîndire critică şi gîndire creativă, ca dispoziţii mentale, şi metacogniţia. Operaţiile cognitive de 
bază integrează activităţi cognitive specifice, a căror combinaţie permite procesarea informaţiei.

 
Figura 1. Clasificarea operaţiilor cognitive (adaptare după R. Marzano, 2006)

Operaţii de focalizare ⇒ definirea problemelor, formularea obiectivelor

Operaţii de colectare a informaţiei ⇒ observare, formularea intrebărilor

Operaţii de reactualizare ⇒ codare, reactualizare

Operaţii de organizare ⇒ comparare, clasificare, ordonare, reprezentare

Operaţii de analiză ⇒ identificarea atributelor şi a componentelor, a relaţiilor şi a paternu-
rilor, a ideilor principale, a erorilor

Operaţii generative ⇒ predicţia, elaborarea

Operaţii integrative ⇒ rezumarea, restructurarea

Operaţii de evaluare ⇒ stabilirea criteriilor, verificarea

Procesele cognitive complexe rezultă din articularea operaţiilor cognitive de bază în achiziţionarea şi proce-
sarea informaţiei. După R. Marzano [29], acestea sînt: formarea conceptelor şi a principiilor de categorizare, 
comprehensiunea, rezolvarea de probleme, decizia, investigarea, prezentarea. Fiecare dintre aceste activităţi 
presupune derularea unui demers elaborat, adesea neliniar şi multinivelar. Tocmai această complexitate are 
potenţialul de a facilita manifestarea şi conştientizarea comportamentului metacognitiv al celui care învaţă. 
Dezvoltarea gîndirii critice a agenţilor educaţiei este considerată drept dispoziţii mentale operaţionalizate în 
deprinderi de analiză critică, de prelucrare creativă a informaţiei, fapt ce implică procesarea în profunzime şi 
structurarea inedită a cunoaşterii, iar metacogniţia constituie palierul de control şi de monitorizare a activităţii 
cognitive. Caracteristicile componentelor sistemului de procesare a informaţiei permit reflecţia asupra gradului 
crescător de complexitate a activităţii cognitive, pe măsura accesării operaţiilor cognitive mai avansate.

 Ca instrument, gîndirea critică contribuie la evaluarea aserţiunii, a argumentării raţionamentelor în soluţionarea 
dificultăţilor cognitive. În literatura de specialitate, aceasta este descrisă ca o competenţă unică, transversală, care 
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se realizează longitudinal în cadrul disciplinelor de stu-
diu, dar şi al practicilor educative, asemeni autonomiei 
şi creativității, care sînt într-o corelaţie indispensabilă. 
Cercetătorii M. Debesse şi G. Mialaret afirmă că promo-
varea gîndirii critice face din orice spectator un individ 
capabil să reacţioneze la informaţia receptată, să distingă 
adevărul de probabilitate, de fals, de erori, de iluzoriu 
[Apud 4, p. 403].

O metodă de dezvoltare a gîndirii critice este SINELG 
(Sistem Interactiv de Notare pentru Eficientizarea lecturii 
şi a Gîndirii), care face posibilă menţinerea implicării 
active a gîndirii agenţilor educaţiei în lecturarea unui 
text, precum şi monitorizarea gradului de înţelegere 
a acestuia. În timpul lecturii, informația este marcată 
cu anumite semne reprezentative. În anumite cazuri, 
se recomandă simplificarea procesului de marcare 
prin utilizarea doar a două semne (de ex., „+” pentru 
informaţiile noi şi „?” pentru informaţiile neclare), ca 
atenţia cititorului să se focalizeze pe informaţiile noi, 
dar nu pe ceea ce deja ştie. 

Jurnalul reflexiv este un document în care sînt 
înregistrate idei, concepte, citate; ajută la analiza unor 
aspecte experimentate, învăţate. Este un instrument de 
înregistrare sistematică a progreselor, a cunoştinţelor ob-
ţinute etc. Această tehnică presupune cîțiva pași: citirea 
unui text, selectarea din text a unui pasaj ce a impresionat 
în mod deosebit și comentarea acestuia (pagina este 
divizată în două: în partea stîngă se scrie pasajul, iar în 
partea dreaptă sînt notate comentariile). 

Eseul de cinci minute este binevenit la dezvoltarea 
reflecţiei. Reprezintă un feedback oferit prin: comunica-
rea sarcinii; formularea unei întrebări legate de subiect; 
realizarea unei sugestii. 

Activitatea individuală de elaborare a eseului 
este utilizată de cadrul didactic ca punct de plecare în 
proiectarea activităţilor educaţionale sau ca metodă de 
identificare a dificultăţilor întîmpinate în activitatea de 
predare-învăţare [19, p. 46].

Termeni-cheie este o tehnică de reactualizare a cu-
noştinţelor la tema abordată; de stimulare a motivaţiei, 
a interesului şi a implicării în activitatea de formare pro-
fesională. Tehnica în cauză se focalizează pe menținerea 
atenţiei şi a interesului asupra unor noţiuni/termeni cu 
rol esenţial în înţelegerea conținutului; îi determină pe 
formabili să anticipeze legătura dintre termenii daţi, 
solicitîndu-le reflecție şi imaginaţie [20, p. 15].

 Metoda RICAR (Răsfoire/Întrebări/Citire/ Aducere 
aminte/Recapitulare) are valențe deosebite în pedagogia 
interactivă. Aceasta presupune următoarele acțiuni: 

•		 Răsfoire – formarea unei păreri generale; stu-
dierea cărţii înainte de a o citi; la această etapă 
se cercetează structura (cuprinsul, titlurile capi-
tolelor etc.), prefaţa, introducerea, concluziile 
printr-o frunzărire a cărţii; putem răsfoi o carte 

întreagă sau doar un capitol;  
•		 Întrebări – identificarea lacunelor în cunoaştere; 

efect puternic de stimulare pentru învăţare; 
întrebările pot fi generale (generate de răsfoirea 
întregii cărți) și specifice (generate de răsfoirea 
unui capitol); formularea întrebărilor poate fi 
mecanică, iar sursa acestora – propria persoană, 
colegii, cadrul didactic, cineva din afara 
domeniului etc.;  

•		 Citire – găsirea răspunsurilor la întrebări, înţe-
legerea conținutului; căutarea ideii principale a 
cărții, a unui capitol, a unui alineat; descoperirea 
planului de idei al autorului; 

•		 Aducere aminte – împiedică uitarea; face posibilă 
corectarea ideilor, menţinerea creierului în stare 
activă; activitate asociată cu luarea de notiţe; 

•		 Recapitulare – reamintirea întrebărilor formulate 
în timpul studiului; găsirea unui răspuns satisfă-
cător; formularea de întrebări noi; recitirea tex-
tului; corectarea eventualelor erori [2, p. 427].

Sinectica sau metoda analogiilor se întemeiază pe 
principiul asocierii unor idei aparent fără legătură, 
impulsionînd, astfel, participanţii spre lansarea de idei 
şi ipoteze, folosind raţionamentul prin analogie.

În dezvoltarea şi construcţia cunoaşterii un aport con-
siderabil îl au următoarele tehnici și metode: Brainstor-
ming, Frisco, Expunerea, Descrierea, Conversaţia euris-
tică, Problematizarea, Studiul documentar independent, 
Proiectul, Simularea, Vizualizarea creativă, Prelegerea, 
RAFT (Rol/Auditoriu/Formă/Temă) etc. [15, p. 7]. 

În concluzie: Dezvoltarea gîndirii critice prin utili-
zarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, 
din perspectiva optimizării procesului de formare a 
competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, so-
licită diversificarea demersurilor instructiv-educative, 
aplicarea unor tehnici de instruire eficiente, adaptate la 
particularităţile fiecărei persoane și la stilul său cognitiv, 
la experienţa anterioară, întru a-i menține motivaţia pen-
tru cunoaştere, dorința de a şti şi a acţiona, capacitatea 
de cooperare şi comunicare.
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modelul pedagogic al 
colaborării familie-şcoală-

comunitate în educaţia pentru 
carieră a adolescenţilor 

(experiment de 
formare)

Rezumat: Articolul prezintă un studiu teoretico-aplicativ 
ce reflectă mai multe aspecte ale educaţiei pentru carieră a 

adolescenţilor. Studiul conţine un program de formare, un şir de activităţi şi un model pedagogic de educaţie pentru carieră a 
adolescenţilor, care poate fi valorificat în cadrul colaborării şcoală-familie-comunitate.

Abstract: The article represents a theoretical and applicative study that reflects the subject of education for career of 
teenagers. The study contains a program of formation, a range of activities and a pedagogic model of education for career of 
teenagers, that can be used within the school-family-community collaboration.

Keywords: education for career, pedagogical model, school-family-community collaboration, teenagers.
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Educaţia constituie o componentă fundamentală a 
vieţii omului, un dat intrinsec al existenţei, un fenomen 
ontic ce funcţionează în cadrul sistemului social. Aceasta 
nu înseamnă că educaţia se dizolvă în conţinutul celorlalte 
fenomene, componente ale socioumanului, ci, dimpotrivă, 
se implică activ în transformarea, evoluţia lor. Întrucît 
educaţia poate fi concepută ca o relaţie de transfer valoric 
între societate şi tînăra generaţie, familia şi şcoala sînt 
instituţiile sociale cu cea mai mare influenţă în realizarea 
acesteia şi în promovarea valorilor autentice.

În ceea ce priveşte educaţia pentru carieră/EC a 
adolescentului, este pe cît de importantă, pe atît de 
actuală în condiţiile în care Republica Moldova prezintă 
o criză de calificări profesionale. Realitatea arată că nu 
întotdeauna activitatea profesională a persoanei coincide 
cu vocaţia şi aptitudinile sale.

Trăind într-o societate în care cerinţele cresc fără 
a fi pregătite şi explorate eficient pîrghiile de for-
mare/dezvoltare a unui profesionist creativ, sîntem 
datori să acceptăm provocările şi să abordăm toate 
laturile educaţiei pentru carieră în cadrul unor cer-
cetări speciale.

literatura din domeniu [1; 2; 3; 5] subliniază 
că adolescenţa este o perioadă propice aprofundării 
şi optimizării educaţiei pentru carieră, deoarece la 
această vîrstă individul este mult mai conştient de 
ceea ce şi-ar dori ca viitor profesionist, mai cu seamă 
în condiţiile accelerării schimbărilor sociale.

După O. Dandara, „unicul element stabil în 
societatea contemporană este schimbarea” [3, p. 162], 
iar „pentru a putea supravieţui în ea trebuie să încerci 
şi să experimentezi”, opinează M.  Saviskas, fiindcă 
„flexibilitatea şi adaptabilitatea sînt cele mai importante 
calităţi pentru ca omul să reuşească în profesie şi în 
viaţă„ [5, p. 162]. vom dezvolta ideea dată prin a 
scoate în evidenţă faptul că reuşita profesională şi cea 
socială sînt interconexe şi se completează reciproc, 
însă, pe lîngă trăsăturile enumerate anterior, individul 
trebuie să posede și alte calităţi: responsabilitate, 
conştiinciozitate, competenţă, creativitate, spirit de 
iniţiativă, asiduitate etc. În plus, orice profesionist 
trebuie să fie centrat pe autoperfecţionare şi pe învăţare 
pe parcursul întregii vieţi.

Astfel, educaţia pentru carieră trebuie privită ca o parte 
componentă a educaţiei şcolare și a celei universitare, a 
formării tinerilor. În acest context, este nevoie să pregătim 
tînăra generaţie începînd cu învăţămîntul  preşcolar, 
adică de la cea mai fragedă vîrstă, şi continuînd cu vîrsta 
şcolară medie/preadolescenţa și vîrsta şcolară mare/
adolescenţa, prin a-i implica activ în variate proiecte 
sociale, acte de voluntariat în susţinerea profesioniștilor 
din domeniile educaţiei (suport acordat pedagogilor în 
taberele de vară, în organizarea activităţilor în centrele 
de plasament etc.) etc.

Pe parcursul a doi ani, am realizat un şir de activităţi 
în cadrul Centrului de Ghidare în Carieră a universităţii 
de Stat din Moldova. Scopul activităţilor a constat 
în ghidarea în carieră a adolescenţilor din liceu şi 
susţinerea acestora în procesul luării unor decizii legate 
de profesie. Adolescenţii au fost implicaţi în variate 
demersuri de familiarizare cu mai multe profesii: în 
deservirea bolnavilor (au ajutat asistentele medicale 
în policlinici şi spitale); în prestarea unor servicii 
elementare în oficiile poştale; la patrularea străzilor 
împreună cu poliţiştii şi carabinierii; în educaţia 
copiilor mici (în instituţiile preşcolare); în ajutorarea 
persoanelor cu nevoi speciale şi a persoanelor în etate 
(centre de plasament, azil pentru bătrîni); în pregătirea 
şi desfăşurarea unor sărbători, concursuri etc.

Programele realizate au inclus un set de activităţi 
de exersare a potenţialului intelectual şi psihofizic; de 
informare şi formare în direcţia conştientizării, verificării 
şi consolidării aptitudinilor individuale. Acţiunile date au 
avut menirea de a le permite adolescenților să descopere 
noi profesii şi oportunităţi de dezvoltare, dar şi de a 
antrena familia în munca de orientare şi ghidare în 
carieră a adolescenţilor.

Concomitent cu activităţile destinate elevilor de 
liceu, am organizat mese rotunde şi ateliere de întărire 
a competenţelor de orientare şi ghidare în carieră a 
părinţilor/familiei şi cadrelor didactice.

În consens cu aspectul expus, am determinat traseul 
şi strategiile de colaborare familie-şcoală-comunitate, 
axate pe educaţia pentru carieră a adolescenţilor.

În urma analizelor realizate asupra rezultatelor 
obţinute după aplicarea chestionarelor și desfășurarea  
conversaţiilor cu elevii şi părinţii acestora, am ajuns 
la concluzia că, pentru început, trebuie să-i ajutăm 
pe actorii parteneriatelor socioeducative să înţeleagă 
conceptul de educaţie pentru carieră. De aceea, primul 
pas a fost unul de informare, cu decodarea esenţei şi a 
specificului educaţiei pentru carieră, demers ce i-a vizat 
pe toţi subiecții educaţionali. În Figura1 este prezentat 
conceptul de educaţie pentru carieră a adolescentului, 
abordat în contextul parteneriatului educaţional.

un alt bloc de activităţi a fost dedicat analizei şi in-
terpretării educaţiei pentru carieră din perspectiva expe-
rienţelor fiecărui partener. Activitatea a fost desfăşurată 
în cheia unei excursii în specificul profesiei (de pedagog, 
inginer, psiholog, agronom, informatician etc.). la ea 
au participat liceeni, părinţii acestora, reprezentanţi ai 
instituţiilor de învăţămînt superior, specialişti din vari-
ate domenii şi colaboratori ai instituţiilor de învățămînt 
mediu de specialitate. În final, au fost organizate ateliere 
de testare şi exersare, care au contribuit la ajutorarea 
adolescenţilor în a-şi evalua aptitudinile, în a-și înţelege 
aspiraţiile şi posibilităţile prin intermediul unor consili-
eri, realizate de psihologi şi specialişti din mai multe do-

ModElul pEdagogic al colaborării faMiliE-şcoală-coMunitatE în Educaţia pEntru cariEră a 
adolEscEnţilor (ExpEriMEnt dE forMarE)
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menii (educaţie, informatică, 
tehnică, construcţie etc.).

Activităţile s-au derulat 
sub formă de şedinţe tema-
tice (destinate unei profesii), 
avînd un caracter  infor-
mativ, cu implicaţii prac-
tice (de exersare/testare a 
capacităților elevilor).

Programul s-a încheiat 
cu o conferinţă de totalizare. 
Elevii şi părinţii au prezentat 
un Portofoliu de ghidare în 
carieră, care include un re-
zumat despre cele oferite de 
program; un eseu structurat 
Sînt capabil – am aspiraţii 
şi voi realiza.

Programul a fost implementat după o cercetare preliminară a familiei (adolescenţilor şi părinţilor) cu privire la 
componentele şi aspectele esenţiale ale educaţiei pentru carieră. Rezultatele înregistrate au demonstrat că acest tip 
de educaţie este abordată doar în cadrul orelor de educaţie civică şi a celor de dirigenţie, cu accent pe depistarea 
aptitudinilor şi a talentelor manifestate de adolescenți. Foarte interesant este faptul că fiecare subiect antrenat în 
cercetare a prezentat o serie de situaţii şi cazuri care demonstrează că formarea în acest sens trebuie inițiată de 
la vîrsta preşcolară. În şcoală, educaţia școlară pentru carieră trebuie să fie îmbinată organic cu educaţia pentru 
carieră, care devine mult mai intensivă şi diferenţiată către vîrsta preadolescenţei. În acest context, adolescentul, 
mai cu seamă la vîrsta de 17-19 ani, trebuie să fie decis în privinţa a trei momente-cheie: ce poate/de ce este capa-
bil, ce doreşte/către ce anume aspiră şi ce trebuie să facă/să întreprindă pentru a-şi realiza un debut şi un proces 
eficient/ de succes al carierei profesionale. 

Este bine-cunoscut faptul că, la admitere, 15% din absolvenţi sînt decişi în privinţa domeniului de studiu, iar 85% 
nici nu sînt în stare să identifice capacităţile de care dispun şi domeniul pretins de studii. Din cei 85%, o bună parte –  
37% – vor, din ambiţie, să reuşească la aşa-numitele „facultăţi în vogă” (drept, economie, jurnalism etc.). Ceilalţi 48% 
vor cu orice preţ să fie înscrişi la facultate, indiferent de profesie, fie pedagogie, fizică, biologie, chimie, istorie etc. 
(numai concurs să nu 
fie). un alt aspect con-
stă în faptul că la final 
ajung doar 35%, ceea 
ce înseamnă că studi-
ile universitare îi pun 
la multe încercări pe 
studenţi, ei nereuşind 
să le facă faţă. 

În cele ce urmea-
ză, prezentăm Modelul 
pedagogic al colabo-
rării şcoală-familie-
comunitate în educa-
ţia pentru ca-rieră a 
adolescenţilor (Figura 
4), care a fost elaborat, 
fundamentat ştiinţific 
şi implementat în cer-
cetarea realizată.

După ce am elabo-
rat reperele teoretice şi 

•	 Prezentarea conceptului de educație pentru carieră în contextul 
activităților realizate în procesul instructiv la toate  disciplinele 
școlare, cît și a aspectelor discutate în cadrul orelor de educație civică 
și dirigenție, inclusiv a activităților nonformale.

•	 Prezentarea esenței educației pentru carieră prin prisma analizei stu-
diilor de caz și a experiențelor părinților, ținînd cont de modelele pe 
care le prezintă aceștia pentru copiii lor. Familiarizarea părinților cu 
posibilitățile de valorificare a ghidurilor destinate absolvenților; analiza 
aspectului decisiv personalitate-aptitudine-profesie-muncă eficientă.

•	 Abordarea educației pentru carieră, a importanței acesteia pentru 
inserția optimă în profesie și în societate a tinerilor. Elaborarea de 
comun acord a unui program de educație pentru carieră.

școală

Familie

Comunitate

Figura 1. Conceptul şi esenţa educaţiei pentru carieră

ModElul pEdagogic al colaborării faMiliE-şcoală-coMunitatE în Educaţia pEntru cariEră a 
adolEscEnţilor (ExpEriMEnt dE forMarE)

Obiectivele programului:
1. Inițierea în programul de formare;
2. Expunerea cunoștințelor părinților privind 

educația pentru carieră;
3. Informarea părinților și a elevilor cu privire 

la strategiile educației pentru carieră;
4. Integrarea în activități de lucru în echipă;
5. Expunerea concluziilor și a părerilor de 

către participanți; formularea deciziilor și 
a sugestiilor.

Program formativ

Locul desfășurării: Centrul de ghida-
re în carieră, universitatea de Stat din 
Moldova

Activități:
1. Atelier de informare: familiarizarea for-

mabililor cu programul de activitate;
2. Training-discuții: asalt de idei privind 

educația pentru carieră;
3. Atelier de testare: determinarea aptitudi-

nilor și a intereselor adolescenților privind 
viitoarea profesie;

4. Atelier de formare: procesul de autoeducație 
ce vizează cariera școlară și orientarea pro-
fesională;

5. Atelier de formare: elaborarea planu-
lui de acțiuni cu genericul Aptitudini - 
autoeducație și vocație.

Figura 2. Program formativ
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ModElul pEdagogic al colaborării faMiliE-şcoală-coMunitatE în Educaţia pEntru cariEră a 
adolEscEnţilor (ExpEriMEnt dE forMarE)

Obiective:
1. Familiarizarea cu specificul de vîrstă 

al adolescenților;
2. Analiza factorilor ce influențează 

dezvoltarea adolescenților;
3. Identificarea alternativelor de dezvol-

tare vocațională a adolescenților;
4. Formularea unor concluzii și sugestii 

privind educația pentru carieră a 
adolescenților.

Finalități:
Competențe de ghidare în ale-
gerea viitoarei profesii.

Atelier de informare și formare cu 
părinții și adolescenții

Scop:
– informarea părinților privind specificul de vîrstă al adolescenților;  
– formarea interesului privind educația pentru carieră a adolscenților.

Figura 3. Schema atelierului de informare şi formare destinat părinţilor
şi adolescenţilor în cadrul educaţiei pentru carieră

am investigat situaţia în domeniul de cercetare (prin aplicarea chestionarelor de opinie în cîteva licee din mun. Chişinău 
şi din suburbiile acestuia), am stabilit elementele aplicative/praxiologice ale educaţiei pentru carieră, metodologia edu-
caţiei pentru carieră, programul de activităţi educative pentru adolescenţi şi programul activităţilor destinate adulţilor 
(cadrelor didactice, părinţi-
lor şi actorilor comunitari).

În cadrul Centrului de 
Ghidare în Carieră a uni-
versităţii de Stat din Mol-
dova au avut loc o serie de 
aleliere de informare şi for-
mare, organizate cu adoles-
cenţi, părinţi, profesori şi 
membri ai comunităţii.Tot-
odată, am realizat o serie de 
activităţi şi în instituţiile 
de învăţămînt: ateliere de 
informare şi formare pen-
tru părinţi şi adolescenţi 
(4); şedinţe/traininguri 
cu adolescenţi bazate pe 
informare şi formare (3); 
ateliere de informare pen-
tru profesori şi manageri 
şcolari (2); şedinţe de con-
siliere în carieră individu-
ală pentru adolescenţi (11); 
mese rotunde pentru agenţi 
comunitari (7). 

În continuare, propunem agenda activităţilor realizate sub forma unor scheme şi scenarii ale activităţilor deru-
late.
Şedinţa I – Specificul vîrstei adolescentine în procesul de planificare a carierei
Conţinut şi activităţi
1.	Activitatea: Specificul vîrstei adolescentine. Scopul: Conştientizarea de către părinţi a specificului vîrstei 

adolescentine şi procesul de planificare a carierei. 
2.	Activitatea: Copilul meu este unic. Scopul: Consolidarea imaginii de sine a adolescentului în procesul plani-

ficării carierei.
3.	Activitatea: Interesele copilului meu. Scopul: Identificarea intereselor adolescentului în procesul de educaţie 

pentru carieră.
4.	Activitatea: Ce este cel mai important pentru mine acum? Scopul: Determinarea aspectelor esenţiale în pro-

cesul de educaţie pentru carieră a adolescentului.

Şedinţa II – Avantajele planificării şi dezvoltării profesionale a adolescenţilor într-o lume competitivă
Conţinut şi activităţi
1.	Activitatea: Aş putea fi. Scopul: Identificarea atitudinilor/profilului profesional al adolescentului.
2.	Activitatea: Cum mă ajuţi să mă determin profesional. Scopul: Conştientizarea influenţei părintelui asupra 

procesului de planificare a carierei.
3.	Activitatea: Valori profesionale. Scopul: Identificarea valorilor profesionale în procesul de planificare şi debut 

al carierei.
4.	Activitatea: În căutarea scopului în viaţă. Scopul: Ierarhizarea priorităţilor în procesul de planificare a carie-

rei.
5.	Activitatea: Ştiu cum sînt şi cum să mă autoperfecţionez. Scopul: Consolidarea potenţialului intelectual şi 

moral al adolescentului în procesul de planificare a autoeducaţiei pentru carieră.
6.	Activitatea: Alegerile tale. Scopul: Influenţa familiei asupra procesului de planificare a carierei şi consolidarea 

acesteia.
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Şedinţa III – Comunicarea eficientă şi relaţionarea în contextul ghidării în carieră realizat în cadrul fami-
liei
Conţinut şi activităţi
1.	Activitatea: Plierea instructivă. Scopul: Identificarea tematicii de activitate şi conştientizarea acesteia ca 

element indispensabil în relaţionarea părinte-adolescent în procesul de planificare a carierei.
2.	Activitatea: Cuvinte înţelepte şi comunicarea eficientă. Scopul: valorificarea comunicării eficiente părinte-

adolescent în procesul de planificarea a carierei.
3.	Activitatea: Harta relaţiilor familiale. Scopul: Diagnoza relaţiilor părinte-adolescent, în sprijinul consolidării 

acesteia, ca bază a colaborării în procesul realizării alegerei carierei.

Şedinţa IV – Părinţii şi familia ce motivează adolescenţii în alegerea profesională
Conţinut şi activităţi
1.	Activitatea: Ce aptitudini şi/sau talent posed? Scopul: Identificarea abilităţilor de motivare a adolescenților 

în planificarea în carieră. Identificarea punctelor forte şi slabe în motivarea proiectării în carieră.
2.	Activitatea: Cum să motivăm adolescentul? Scopul: Analiza situaţiilor ce implică lacune, greşeli comise de 

părinţi privind motivarea proiectării în carieră.
3.	Activitatea: Viziunea copilului/adolescentului privind cariera. Scopul: Susţinerea şi motivarea adolescenţilor 

în proiectarea carierei.
4.	Activitatea: Fişa de evaluare şi luare a deciziei. Scopul: Sumarizarea activităţii.

Şedinţa V – Imaginea de sine, abilităţile şi aptitudinile ce te definesc
Conţinut şi activităţi:
•	 Consolidarea imaginii de sine;
•	 Identificarea abilităţilor şi aptitudinilor.
Obiective:
1. Familiarizarea cu specificul imaginii de sine a adolescentului şi analiza structurii imaginii de sine;
2. valorificarea imaginii de sine a fiecărui individ în contextul identificării abilităţilor şi aptitudinilor;
3. Integrarea abilităţilor şi aptitudinilor în contexte reale de viaţă şi profesie.

Şedinţa VI – Comunicare eficientă, dezvoltare şi promovare personală
Conţinut şi activităţi:
•	 Tehnici de comunicare eficientă;
•	 Elucidarea strategiilor de promovare personală.
Obiective:
1.	Analiza conceptului de comunicare eficientă în cadrul educaţie pentru carieră;
2.	 Identificarea şi analiza tehnicilor de comunicare eficientă prin integrarea lor în variate contexte de lucru;
3.	Formularea strategiilor de promovare personală;
4.	Elaborarea programului de implementare a strategiei de promovare personală.

Şedinţa VII – Individualitate şi potenţial
Conţinut şi activităţi:
•	 Formularea planului de acţiune în contextul alegerii profesionale;
•	 Elaborarea Cv-ului;
Obiective:
1.	Stabilirea criteriilor de identificare a posibilităţilor de alegere profesională;
2.	Analiza alternativelor de integrare profesională;
3.	Elaborarea planului individual de integrare profesională prin autoperfecţionare;
4.	 Întocmirea Cv-ului şi a etichetei de promovare personală (interviul).

Totodată, au fost organizate şi ateliere de educaţie pentru carieră pentru manageri şcolari şi cadre didactice. Scopul 
acestor ateliere rezidă în formarea unei atitudini responsabile, pe care şcoala trebuie să o demonstreze în contextul 
educaţiei pentru carieră a adolescenţilor. În cadrul atelierelor, am folosit mapele transmisibile, acestea avînd urmă-
toarele conţinuturi: Educaţia pentru carieră şi semnificaţia ei; Educaţia pentru carieră în şcoală şi în familie/ viaţa 
adolescentului; Proiecte de integrare activă a educaţiei pentru carieră în viaţa şcolară a adolescentului.

eX CatHeDra
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MODEL DE PROIECT PRIVIND INTEGRAREA 
EDuCAŢIEI PENTRu CARIERă ÎN CADRuL 

ŞCOLAR
Scopul: Implementarea programelor de educaţie 

pentru carieră în şcoală.
Obiective:
1. Promovarea educaţiei pentru carieră în şcoală.
2. Formarea unor grupuri de lucru privind educaţia 

pentru carieră a adolescenţilor.
3. Organizarea unor activităţi pentru identificarea 

şi promovarea talentelor.
4. Informarea cadrelor didactice asupra noilor ten-

dinţe ale educaţiei pentru carieră şi formarea în 
vederea organizării sistematice a activităţilor de 
educaţie pentru carieră.

Colaborare: Explorarea parteneriatelor sociale 
şi a agenţilor educativi – ONG-uri, primării, unităţi 
economice etc.

Activităţi:
– la nivel formal: 

•		 în procesul de învăţămînt, în mod infuzio-
nal, în cadrul studierii disciplinelor conform 
planului de învăţămînt (limbă şi literatură, 
matematică, biologie, istorie etc.), al orelor 
de dirigenţie dedicate orientării şi ghidării în 
cariera şcolară şi cea profesională; 

− la nivel opţional: 
•		 disciplina opţională Proiectarea şi orientarea 

în carieră şi profesie;
− la nivel nonformal: 

•		 proiecte extraşcolare organizate de institu-
ţia de învăţămînt cu implicarea partenerilor, 
axate pe familiarizarea elevilor şi a părin-
ţilor cu noile profesii şi cu cerinţele faţă 
de viitorii specialişti (în diverse domenii: 
economie, tehnologii informaţionale, con-
siliere etc.). 

Finalităţi:
−	 formarea competenţelor adulţilor cu privire la 

educaţia pentru carieră în familie şi şcoală;
−	 elaborarea ghidului de educaţie pentru carieră; 
−	 elaborarea planului individual al adolescentului 

privind proiectarea carierei profesionale.

un aspect important în educaţia pentru carieră a 
adolescentului este consilierea. Şedinţele individuale au 
fost organizate timp de trei ani, la Centrul de Ghidare 
în Carieră, la solicitarea adolescenţilor. În cadrul şedin-
ţelor, au fost consiliați adolescenţi ce se confruntau cu 
probleme legate de alegerea domeniului de studiu. Din 
11 adolescenţi, doar 3 îşi cunoşteau aptitudinile şi capa-
cităţile, iar 8 erau indecişi în ceea ce priveşte domeniul 
de studiu şi propriul potenţialul intelectual. Important 
pentru cercetarea noastră a fost să stabilim ce cunosc 

adolescenţii despre proiectarea carierei profesionale şi 
ce le-a oferit şcoala în acest sens. la întrebarea Ce fel 
de activităţi organizează şcoală în contextul educaţiei 
pentru carieră? adolescenţii nu au fost în stare să dea 
un răspuns clar. După ce le-am explicat ce presupune 
educaţia pentru carieră, am identificat cîteva momente 
pozitive. S-a discutat despre orientarea profesională 
a tinerilor în cadrul unor teme de la orele de educaţie 
civică; au fost organizate discuţii în cadrul orelor de di-
rigenţie; au fost aplicate baterii speciale de teste privind 
identificarea aptitudinilor explorate de consilierul edu-
caţional/psiholog; elevii au participat la cercuri şcolare 
(în şcolile cu profil artistic), la acţiunile organizate de  
Ziua uşilor deschise.

În urma investigaţiilor efectuate, am stabilit că edu-
caţia pentru carieră trebuie începută de la vîrsta şcolară 
mică, în unele cazuri – de la vîrsta preşcolară, iar în 
preadolescenţă şi adolescenţă accentul se va pune pe 
formarea şi consolidarea competenţelor de proiectare a 
conduitei, pe autoidentificarea posibilităţilor/potenţia-
lului intelectual şi moral, pe luarea deciziei şi stabilirea 
unei strategii concrete legate de viitoarea profesie.

Cercetarea a demonstrat că educaţia pentru carieră 
este cu adevărat eficientă doar atunci cînd în realiza-
rea ei sînt implicaţi elevii, părinţii, cadrele didactice 
şi actorii comunitari.

Modelul pedagogic al colaborării şcoală-familie-
comunitate în educaţia pentru carieră a adolescenţilor şi 
conţinutul activităţilor pot fi completate şi dezvoltate 
în funcţie de vîrsta elevilor şi de contextul real, însă 
cert este faptul că programul presupune: dezvoltarea 
adolescentului ca personalitate; asigurarea integrării 
optime a adolescentului în societate; axarea pe dez-
voltarea aptitudinilor generale, speciale şi sociale ale 
adolescentului; formarea pentru o carieră profesio-
nală de succes; pregătirea pentru adaptarea optimă 
la schimbări, inclusiv sporirea rezistenţei la stres, și 
pentru soluţionarea unor situaţii neprevăzute.

În concluzie: Educaţia pentru carieră şi adoles-
cenţa sînt două variabile care corelează, deoarece 
adolescența este vîrsta marilor decizii, este perioada 
în care individul trebuie pregătit pentru o inserție 
socioprofesională eficientă. Prin intermediul investi-
gaţiilor întreprinse de noi, am stabilit şi am formulat 
pîrghii de implementare şi explorare a fenomenului 
educaţie pentru carieră, începînd cu vîrsta formării şi 
consolidării identităţii individului. Sperăm că Modelul 
pedagogic al colaborării şcoală-familie-comunitate în 
educaţia pentru carieră a adolescenţilor va contribui la 
diversificarea activităţilor şi a programelor destinate 
EC în cadrul sistemului educaţional, dar şi în context 
comunitar, prin valorificarea parteneriatelor şcoală-
familie-comunitate.

eX CatHeDra
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Figura 4. Modelul pedagogic al colaborării şcoală-familie-comunitate în educaţia
pentru carieră a adolescenţilor 

EDuCAŢIA PENTRu CARIERă

Repere teoretice
−	 Conceptul de educaţie pentru carieră;
−	 Istoricul evoluţiei educaţiei pentru carieră;
−	 Abordări, teorii, concepţii  privind educaţia pentru carieră.

↕ ↕
Strategii pedagogice

– Consilierea elevilor/adolescenţilor axată pe dezvoltare;
– Consilierea părinţilor;
– Formarea continuă a cadrelor didactice.

↕ ↕
Coordonata praxiologică a educaţiei pentru carieră

−	 Curriculumul la educaţia pentru carieră (opţional pentru elevi);
−	 Metodologia educaţiei pentru carieră realizată în procesul de învăţămînt;
−	 Tehnologia educaţiei pentru carieră: abordarea constructivă şi partenerială;
−	 Strategii opţionale: forme, metode, tehnici şi procedee;
−	 Proiectarea activităţilor pentru elevi şi adulţi.

↕ ↕
Valorile educaţiei pentru carieră: aptitudini generale şi speciale; capacitate; talent; creativitate; optimism; 
autonomie; carieră profesională; autoeducaţie/autoperfecţionare; motivaţie profesională; cultură profesională; 
capacitate de muncă; spirit de iniţiativă.
Acestea vor fi explorate în şi prin sistemul de valori educaţionale.

↕ ↕
Educaţia pentru carieră în învăţămîntul liceal

↕ ↕ ↕ ↕
Activităţi formale: discipli-
nele de studiu

Orele de dirigenţie şi acti-
vităţi extracurriculare

Activităţi organizate în 
baza studierii disciplinelor 
opţionale

Activităţi nonformale 
(extraşcolare)

↕ ↕ ↕ ↕
Finalităţi

Elevi:  competenţe de elaborare şi explorare a orientării şi proiectării carierei profesionale;
competenţe de autoeducaţie/autoperfecţionare în cariera şcolară şi orientarea profesională.
Părinţi:  competenţe de realizare a educaţiei pentru carieră în cadrul familiei.

↕ ↕
INSTITuŢIA DE ÎNVăŢăMÎNT FAMILIA

↕ ↕
COMuNITATEA
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Culorile primare ale 
educaţiei: de la strălucire la 

translucid
Rezumat: Articolul propune o abordare critică secvenţială 

a problemelor educaţionale dezbătute în cadrul Conferinţei 
internaţionale Culorile primare ale educaţiei (Cavtat, Croaţia). 
Cei circa 70 de participanţi au reprezentat peste 20 de ţări, 
dintre care 18 membre NEPC – Reţeaua Centrelor de Politici 
Educaţionale, asociaţie internaţională care şi-a început 
activitatea în anul 2006. Noile educaţii, ca răspuns prompt 

la provocările lumii contemporane, reflectate în documentele aferente de politici şi raportate la realităţile cotidiene, au colorat 
în mod divers palmaresul analitic şi critic al discursurilor şi al dezbaterilor de la evenimentul dat. 

Abstract: This article proposes a critical sequential approach of educational issues addressed at the International Conference 
in Cavtat, Croatia, Primary colors of education. Over 70 participants at the conference representing more than 20 countries, 18 
of which are members NEPC – Educational Policy Centers Network, which started activity in 2006. New educations as prompt 
responses to the challenges of the contemporary world, as reflected in documents related policies and reported the daily realities, 
variously stained record analytical and critical discourses and debates of the event.

Keywords: NEPC, international conference, new educations, primary colors of education, the challenges of the contempo-
rary world, speeches, debates.

la mijlocul lui aprilie curent, am participat, alături 
de Rima bezede, Ana Coreţchi și Anatol Gremalschi, la 
un eveniment inedit – Culorile primare ale educaţiei, 
organizat de reţeaua NEPC (Network of Education 
Policy Centers – comunitatea ONG-urilor Centre de 
Politici Educaţionale din Europa de Sud-Est), fondată 
în anul 2006, cu 23 de membri din 18 ţări. În cadrul 
NEPC, organizaţiile publice şi cele din sectorul aso-
ciativ sînt angajate în dezbaterea şi promovarea expe-
rienţelor avansate din cercetările educaţionale şi din 
analizele de politici vizînd formarea cadrelor didactice 
şi activităţile la nivelul şcolilor. Aşa cum secretariatul 
NEPC a fost convocat pentru prima oară la zagreb, 
Croaţia, şi conferinţa jubiliară de 10 ani a avut loc 
tot în această țară, doar că la Cavati, o suburbie a or. 
Dubrovnic, de pe litoralul Mării Adriatice.

Conferinţa de două zile a avut un program consistent, 
alcătuit din şedinţe plenare, cu vorbitori principali, și 

ateliere, discuţii Panel. În alocuţiunile de deschidere, 
s-a apreciat impactul enorm al reţelei în toate ţările 
membre, aceasta constituind un stimul substanţial 
pentru democratizarea sistemelor educaţionale, prin 
introducerea şi promovarea schimbărilor de calitate. 
Rezultatele au fost şi sînt eterogene: în unele state, 
există un potenţial politic foarte mare, cu relaţii bune 
între ONG-uri şi guvernanţi, unde societatea civilă are 
un cuvînt greu de spus în luarea deciziilor politice, 
lucru datorat inclusiv contribuţiei NEPC. 

Membrii NEPC şi-au păstrat rolul de think-tank 
în dezvoltarea gîndirii critice, a leadershipului, a 
educaţiei incluzive, a studiilor de politici etc. 
Problemele atinse în dezbaterile de reţea au fost foarte 
diverse, începînd cu banala, dar vitala întrebare: De 
ce merg copiii la şcoală şi cum este educaţia pe care 
o primesc? şi terminînd cu cercetările de metafizică 
asupra educaţiei. S-a promovat, astfel, dialogul 
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continuu între decidenţi şi cei de la “firul ierbii”, 
un proces participativ de optimizare a politicilor şi a 
practicilor curente. 

De la tribuna conferinţei, s-a insistat asupra abor-
dării realiste a situaţiei şi a recunoaşterii problemelor 
existente, a căror cauză comună, în majoritatea ţărilor, 
în ultimă instanţă, este sărăcia, aceasta afectînd grav, 
în continuare, populaţia şcolară. Nu contează evidenţa 
datelor, despre care se vorbeşte tot mai mult în ultimul 
timp, ci implicarea plenară în proces, conjugarea efor-
turilor întru soluţionarea problemelor. S-a stăruit asupra 
spaţiului public necesar de oferit pentru problemele de 
educaţie, pentru libera exprimare şi pentru tehnologiile 
informaţionale de comunicare. Dacă mai întîlnim azi 
şcoli insalubre, neîntreţinute, unde apa potabilă este 
scumpă şi lipseşte mîncarea, toate celelalte valori, 
oricît de insistent ar fi promovate, nu mai contează, au 
susţinut experţii. Or, în toate ţările, provocarea uriaşă 
rămîne a fi insuficienţa banilor.

O altă chestiune relevată în cadrul evenimentului, 
pentru Europa post-socialistă, în care ne înscriem şi 
noi, constă în existenţa unui singur sistem educaţional, 
dar cu două sau mai multe concepţii, modalităţi 
de educaţie – asemeni societăţilor, şi educaţia se 
divizează după criteriul etnic, lingvistic, religios 
sau politic. În abordarea acestei problematici, nu ne 
axăm doar pe activitatea ONG-urilor, unde muncesc 
şi luptă activiştii, ci este important să menţinem în 
vizor şi asociaţiile pentru părinţi, pe cele ale elevilor, 
ale tinerilor sau veteranilor. Or, în sectorul nostru, 
pesimismul este de nepermis: noi, cei care ne dedicăm 
educaţiei, trebuie să fim optimişti şi empatici, începînd 
cu părintele nemulţumit de şcoală şi terminînd cu liderul 
politic care ia decizii. Participanţii la Conferinţă au 
promovat NEPC fără frontiere în educaţie, cu cît mai 
mulţi actori implicaţi, de la miniştri la educatori, aşa 
încît, prin eforturi unite, să facem culorile educaţiei 
cît mai strălucitoare, să îmbogăţim şi să extindem 
paleta prin nuanţa deosebitoare a fiecărei ţări. A venit 
timpul cînd nu se mai insistă ca ministrul educaţiei, 
de exemplu, sa aibă studii specific pedagogice, dar să 
fie un bun manager, să vină din altă sferă cu o viziune 
proaspătă şi transformatoare – în Japonia, ţara în care 
învăţămîntul se dezvoltă fructuos în ultimele decenii, 
acest post este ocupat de un designer, care pune un 
mare accent pe educaţia estetică, ca bază a celorlalte 
dimensiuni ale educaţiei. A fost salutată iniţiativa 
ţărilor care au optat pentru miniştri economişti, 
asemeni ţării noastre, în cazul Maiei Sandu, care însă 
nu a reuşit să ducă măcar pînă la jumătate de cale 
proiectele de mare perspectivă lansate.

un aspect care a dominat discuţiile Panel a ţinut 
de standardizarea educaţiei, cu toate criticile adunate 
de-a lungul anilor de numeroşi experţi. Pe cînd cea mai 

mare parte a statelor parcurg etapa post-standardizare, 
ţara noastră abia o începe, dar este o experienţă din 
care se vor învăţa multe lecţii, sperăm, doar să nu 
victimizăm copiii şi cadrele didactice. În sfertul de veac 
de independenţă a majorităţii ţărilor membre NEPC, 
agenda europeană este la ordinea zilei în educaţie, ca şi 
în alte domenii de altfel, practicile de succes ale ţărilor 
baltice şi ale Sloveniei devin elocvente în acest sens. 
Experţii baltici au prezentat cîteva practici interesante, 
letonia şi lituania avînd ca reper în reformarea 
învăţămîntului modelul anglo-saxon, Estonia – modelul 
şcolii finlandeze, care a mobilizat masele fără a se 
uita înapoi şi a căuta alternative pentru orientarea lor 
europeană. Republica Moldova este destul de avansată în 
reforma curriculară, doar că multe lucruri nu au fost duse 
pînă la capăt şi nu au fost pe deplin înţelese sau corect 
valorificate, ca exemplu clasic fiind decongestionarea 
conţinuturilor. Pentru comparaţie, Croaţia abia a început 
prima etapă a reformei curriculare, care merge destul de 
lent, prin pilotări extinse, însoţite de cercetări aplicative 
şi de implicarea masivă a societăţii civile, cu multiple 
proiecte inovatoare. 

O problemă comună pentru majoritatea ţărilor este 
existența prea multor şcoli, cu infrastructuri costisitoa-
re, care nu pot supravieţui în mod decent din bugetele 
de stat, Republica Moldova regăsindu-se plenar aici. 
Migrarea elevilor din provincie spre instituțiile de 
învățămînt din oraş, care devin tot mai atractive, este 
o provocare – mai sînt şcoli unde iarna nu este cald şi 
confortabil, unde calitatea educaţiei, în general, este 
discutabilă. Ar mai fi problema spaţiilor libere din 
şcolile rurale, care nu au iniţiative pentru reutilizarea 
lor în alte scopuri, educaţionale sau socioculturale, prin 
atragerea finanţărilor din proiecte. 

S-a semnalat o îngrijorare legată de prea multe 
schimbări în educaţie, actorii săi “simţind o oboseală 
cronică din cauza reformelor”, invocînd “intoxicarea” 
sistemului, căci, într-un final, contează ce se întîmplă 
în sala de clasă şi cu ce bagaje iese elevul, cum se 
echipează pentru viaţă. Am fost de acord cu aserţiunea 
comună că nici o reformă nu se poate întreprinde 
integral „de jos în sus”. Rareori, procesele de acest 
tip, oricît de migălos ar fi pregătite, au capacitatea 
de a penetra tot sistemul. De aceea, mai credem într-
o reformă în care procesele „de sus în jos” şi cele 
„de jos în sus” coexistă şi se completează. În mod 
ideal, „de sus în jos” ar trebui să vină: o politică 
educaţională clară, deschisă şi flexibilă, în măsură 
să încurajeze şi să capteze învăţămintele creativităţii 
de la baza sistemului; un sistem clar de management 
şi monitorizare a procesului de schimbare; un sistem 
clar de asigurare a calităţii şi mecanisme capabile să 
transfere în politici naţionale sustenabile soluţiile 
generate la scară redusă, la „baza sistemului”. Aceasta 
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din urmă ar trebui să fie încurajată şi să se caracterizeze 
prin: varietate de soluţii, o stare de fapt extrem de 
bogată prin natura sa; creativitate, originalitate şi 
flexibilitate, lipsă de constrîngeri – toate trăsături ale 
realităţii la nivelul şcolii, locul prim şi ultim unde are 
loc „reforma reală”; fiabilitatea unor soluţii generate 
de analiza de nevoi imediate şi rezultatul deja verificat 
al acestora [Apud 1, p. 200].

Echitatea de şanse, indiferent de trecutul şi contextul 
din care provin părinţii, elevii sau profesorii, este un 
alt subiect abordat de participanţi. Problema copiilor 
migranţilor arabi din Turcia sau Germania, care se 
confruntă cu un mediu deloc prietenos, afectează 
mult adaptarea şi inserția lor socială; politizarea 
excesivă a societăţii, inclusiv numirea managerilor 
de la diferite niveluri după criteriul apartenenţei de 
partid; dispersarea populaţiei şcolare după criteriul 
lingvistic, etnic sau politic – aceste aspecte se impun 
pentru ordinea zilei şi se cer a fi abordate urgent şi în 
profunzime, căci şi ele sînt mari provocări ale lumii 
contemporane, alături de cea a diversităţii lingvistice, 
a tehnologizării sau a justiţiei sociale. Şcoala rămîne 
o instituţie cu pondere în comunitate şi este vital a se 
trece de la competenţele socioculturale la literaţia/
alfabetizarea în echitate, prin care se identifică 
mecanismele de discriminare ce funcţionează în 
societate prin algoritmul: să învăţăm a recunoaşte 
inechitatea, a răspunde adecvat la aceasta şi a redresa 
situaţia prin abordare echitabilă, menţinînd un mediu 
de învăţare prietenos. Injustiţia socială discriminează 
fetele şi băieţii din diferite pături sociale sau etnii. 
Deseori, nu sîntem atît de diferiţi, ci avem condiţii 
de dezvoltare şi manifestare foarte diferite. În cazul 
discriminării, în loc de blamare, să găsim cauzele şi 
să lucrăm asupra înlăturării sau diminuării lor, au 
insistat numeroşi experţi.

vom stărui şi asupra altei chestiuni stringente 
prezentate la Conferinţa de la Cavati – educaţia 
ecologică, în cazul în care populaţia este în continuă 
creştere, consumul se accelerează în progresie 
geometrică şi problemele de mediu se agravează, 
inclusiv prin pierderea diversităţii şi a schimbărilor 
climatice. Reflecţiile elevilor din perspectiva protecţiei 
mediului trebuie focalizate pe următoarele întrebări: 
Ce să cumpăr? Ce pot reduce zilnic din consum? Ce 
să fac ca să păstrez/economisesc resursele naturale? 
etc. Deviza politicii de educaţie ecologică la nivel 
european este: A utiliza mai puţine resurse în viaţa 
cotidiană, or, cu toţii ne aflăm în faţa dilemei: 
Ce facem cu posibilităţile de creştere/dezvoltare 
nelimitată pe o planetă limitată? A fost frustrant 
pentru mine să constat că Republica Moldova nu 
furnizează sistematic date despre starea ecologică şi 
că, respectiv, nu figurează în multe sinteze, rapoarte 

europene, aceasta îngrijorîndu-ne şi mai mult. 
Globalizarea impune şi politici comune de salvare 
a mediului, de educaţie ecologică implicită, inclusiv 
justiţie globală vizavi de mediu, filozofie globală a 
supravieţuirii omenirii, dar şi economie globală pentru 
societatea în continuă dezvoltare. În acest context, au 
prezentat interes dezbaterile pe marginea iniţiativei 
mai multor ONG-uri croate cu privire la pilotarea 
clasică, complexă, în cadrul reformei curriculare 
iniţiate recent, a modulului cross-curricular Dezvoltare 
durabilă, axat pe dezvoltarea unui comportament 
responsabil în baza cunoştinţelor despre natură, a 
gîndirii critice şi creative în abordarea/soluţionarea 
problemelor de mediu. Promovarea voluntariatului 
în comunitate ajută mult la extinderea educaţiei 
ecologice în afara pereţilor şcolii şi la “validarea” ei, 
în ultimă instanţă.

În mai multe luări de cuvînt, a trecut ca un fir roşu 
educaţia în spiritul valorilor, care sînt componente 
indispensabile ale competenţelor sociale şi ale 
angajamentului civic. Ne-a suscitat atenția în mod 
deosebit prezentarea unei veterane NEPC din Rusia 
cu privire la pericolul instaurării societăţilor închise în 
anumite state, în opoziţie cu mult discutatul concept de 
societate închisă promovat de k. Popper şi G. Soros. 
Educaţia are o funcţie mesianică în acest sens, învăţarea 
şi practicarea principiilor pentru cetăţenia globală, a 
democraţiei, toleranţei, pluralismului de opinie, mai 
nou, sprijinirea migranţilor devenind imanente.

Dintre experţii internaţionali ne-a impresionat Al. 
Crişan, colegul nostru din România, care a luat ca 
motto al discursului său celebrul îndemn al lui Goethe 
“Mai multă lumină”, atît de prezent în diversitatea 
culorilor educaţiei. Recunoaştem că azi educaţia se 
află “în centrul universului”, marea parte a populaţiei 
avînd aşteptări foarte mari de la ea. Fiind călători 
prin reforme, metaforic vorbind, ajungem, deseori, 
cu ideile interesante şi prin ţara uthopia. Este greu, 
dar trebuie să continuăm. ”E la nave va”, vorba 
lui F. Fellini. Reformele vor continua, cu sau fără 
voia noastră, culorile vor deveni, uneori, pete: idei 
măreţe, teorii complexe, schimbări comprehensive, 
dar şi mari dileme, greşeli dureroase. De ce? În 
pofida la toate, sistemul educaţional a supravieţuit 
şi caravana merge..., în fiecare an pomenindu-ne 
la diferite răscruci. la una dintre ele, s-a format şi 
NEPC, adunînd experienţe din diferite ţări, unele 
colorate aprins, altele – mai opace, mai şterse sau 
chiar murdare. Am asistat de vreo două decenii în 
toată lumea la schimbări mari şi intensive în educaţie. 
Miracolele schimbării le-am urmărit în sistemele 
educaţionale din Singapore, hong kong, Coreea 
de Sud, Malaezia, a afirmat în cunoştinţă de cauză 
expertul român. În ultimul timp, în plan mondial, s-au 
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impus mai multe modele de schimbare:
•	 Modelul OECD, cu forţa analizei, a evidenţei 

ideilor şi a comparaţiilor sistemice;
•	 Modelul SOROS, cu promovarea insistentă a 

democraţiei și a educaţiei deschise, a şanselor 
egale și a educaţiei pentru toţi, cu imanenţa 
depolitizării. 

Aşa cum în educaţie viitorul începe ieri, reţeaua 
NEPC merită aprecieri mari din punctul de vedere 
al implicării în politicile din domeniu, cu toate 
restricţiile financiare existente. Avînd ca scop să facă 
profesionişti mai performanţi, iar reţelele/comunităţile 
mai puternice, inclusiv cele neformale, considerăm 
că acest scop a fost atins, în mare, şi că trebuie să 
muncim în continuare, ca să realizăm mai multe şi 
pentru reformele sociale, pentru sporirea culturii 
incluzive a şcolilor şi a comunităţilor, în ansamblu. 
Educaţia rămîne o prioritate a secolului al XXI-lea, nu 
doar declaraţie, şi avem misiunea să creăm un secol 
mai bun, au susţinut vorbitorii în cadrul sesiunii de 
concluzii şi recomandări. Avem nevoie de evoluţie 
liniştită, profundă şi NEPC are mari perspective să se 
manifeste ca actor important, promovînd schimbările 
de calitate în educaţie, prin a merge la actanții-cheie, 
prin campanii de advocacy asupra celor mai puternici/
a decidenţilor, pentru valori bazate pe copil, educator, 
pe realitatea de jos, pe şcoală etc.

O analiză comparativă a politicilor educaţionale 
care vizează cadrele didactice, coordonată de Maria 
Golubeva (Estonia), a evidenţiat cîteva concluzii 
relevante şi pentru ţara noastră, inclusiv corelarea 
insuficientă dintre politicile elaborate şi calitatea 
implementării lor, nivelul scăzut de participare a 
practicienilor în elaborarea şi promovarea politicilor 
şi a practicilor avansate, în asigurarea calităţii 
educaţiei. De asemenea, se resimte necesitatea 
conjugării eforturilor întru realizarea unor schimbări 
calitative în şcoală prin intermediul asociaţiilor 
profesionale, al reţelelor și comunităţilor de învăţare 
dinamice şi flexibile, al altor forme de comunicare, 
care nu doar ar apăra interesele cadrelor didactice şi 
manageriale, dar ar face mai multe în direcția edificării 
standardelor profesionale pentru practicieni şi factori 
de decizie, ar aborda critic şi reflexiv bunele practici 
şi inovaţiile. Cercetările intensive multiaspectuale, 
bazate pe procesul de predare şi învăţare, finanţarea 
învăţămîntului şi monitorizarea mai eficientă a 
progreselor elevilor, evaluarea participativă şi o 
autonomie mai mare oferită profesorului şi şcolii 
urmează a fi pe larg promovate în documentele de 
politici naţionale din fiecare ţară [Cf. 3, pp. 23-24]. 
În acelaşi context, în comunicarea noastră Politicile 

educaţionale în Moldova: unele aspecte în studiul 
SABER, am analizat rezultatele, semnalînd disfuncţiile 
atestate, dar şi urgenţa unor investiţii mai mari în 
domeniu, or, pentru ţara noastră, studiul recomandă 
„necesitatea selectării celor mai buni studenţi pentru 
a deveni profesori, stimularea şi motivarea acestora 
de a pleca şi a rămîne în şcoală prin salarii atractive, 
prin  alte modalităţi de sprijin social şi economic, prin 
evaluarea sistematică a calităţii predării şi racordarea 
cerinţelor la evaluările internaţionale etc.” [3, p. 6].

Schimbările tehnologice, sociale şi de mediu în 
educaţie continuă în mod legitim, contează atitudinea 
şi acţiunile noastre provocate de acestea, fie că sîntem 
“romantici” sau “futurişti”, elevii aşteaptă de la noi să 
fim agenţi avizaţi şi să putem facilita demersuri edu-
caţionale interactive, care ar stimula responsabilitatea 
civică, implicarea, perseverenţa în atingerea unor 
rezultate notabile, cu amprentă personalizată, dar şi 
modelarea caracterului în devenire, în baza unor valori 
morale pertinente. Transformările mari în formarea 
personalităţii și în sistemul educaţional, în general, 
se întîmplă în secolul al XXI-lea sub marea umbrelă 
a comunicării, care trebuie să ne pregătească perma-
nent şi să ne motiveze să cooperăm, să interacţionăm, 
pentru a face faţă diversităţii copleşitoare de relaţii şi 
de mediu. Experienţele de învăţare din sala de clasă 
urmează a fi mereu actualizate şi oferite prin multiple 
canale, care ar rezona cu generaţia nouă a digitalilor 
nativi, astfel ca mesajele educatorilor să ajungă la ei, 
să fie convingătoare şi să îi mobilizeze spre acte com-
portamentale decente şi edificatoare, semnificative 
pentru împlinirea lor personală şi socială. 
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Gîndirea critică şi competenţa 
de procesare a informaţiei

 Rezumat: Dezvoltarea gîndirii critice ca strategie de for-
mare a competenţei de a învăţa trebuie să pună în valoare teh-
nicile de lectură a textului ştiinţific, variindu-le şi revenind în 
repetate rînduri la ele. Alături de alfabetizarea informaţională 
autentică şi de cooperare în procesul instruirii, organizarea 
grafică a informaţiei îi creează elevului contexte din care va 
învăţa să înveţe pe tot parcursul vieţii. 

Abstract: Developing critical thinking as a strategy of 
building the learning competency should put into value vari-
ous techniques for the reading of non-fiction scholarly texts, 

with variation and repeated recurrence. Together with authentic informational literacy and learning cooperation, the graphic 
organisation of information creates contexts for the student to learn learning as a lifelong activity.

Keywords: critical thinking, strategy, competency, learning competency, RWCT techniques. 

Primul val de intervenţie a proiectului lSDGC în 
sălile de studii, după 1998, s-a manifestat cel mai vizibil 
prin aplicarea unor tehnici interactive. Acestea au devenit 
vedeta orelor demonstrative, iar mulţi profesori şi-au 
propus ca teme de cercetare pedagogică subiecte legate de 
dezvoltarea gîndirii critice. Prentru multe cadre didactice, 
provocarea de a aplica o tehnică impresionantă a însemnat 
să fii la zi cu inovaţiile în domeniu, iar denumirile tehnicilor 
au intrat în limbajul cotidian al şcolii. E adevărat, unele 
dintre acestea, spectaculoase, conjugate cu farmecul 
creaţiei, altele – cronofage şi migăloase, dar soldate cu un 
rezultat observabil, altele – incitante pentru manifestarea 
personalităţii, au adus de fiecare dată în clasă surpriza 
trecerii rapide a timpului, implicarea unor elevi mai 
puţin activi, le-a permis profesorilor să-şi descopere 
elevii şi le-a oferit acestora şansa de a se manifesta ca 
firi creative, care gîndesc divergent. Tehnicile de gîndire 
critică au fost esenţa unei oferte de formare continuă 
pentru profesori şi formare iniţială pentru studenţii de la 
profilul pedagogic, iar variatele şi numeroasele traininguri 
din diferite domenii le-au valorificat, le-au dat o nouă 
viaţă şi le-au conferit strălucire. la fel de adevărat însă 
este că aplicarea sporadică şi izolată a unor tehnci, oricît 

de potrivite şi eficiente, nu devine strategie de dezvoltare 
a gîndirii critice, pînă profesorul nu o construieşte ca atare, 
în funcţie de necesitatea de a dezvolta o competenţă sau 
în funcţie de obiectivele pe care şi le propune. 

Trebuie să recunoaştem că, în faza de modernizare a 
Curriculumului Naţional (2010), aplicarea strategiilor de 
dezvoltare a gîndirii critice a fost sugestia metodologică 
pe care conceptorii au oferit-o profesorilor, considerînd 
că aplicarea tehnicilor lSDGC este necesară şi posibilă 
la diferite trepte de şcolarizare şi discipline. Totuşi nu 
s-a insistat asupra competenţei de a gîndi critic, aşa 
cum este stipulat în unele sisteme educaţionale, în care 
gîndirea critică urcă la rang de competenţă-cheie. Este 
vorba de învăţămîntul din Australia, unde competenţele 
ce ţin de modul de a gîndi se concretizează în a) creaţie 
şi inovaţie; b) gîndire critică, rezolvare de probleme, 
luare de decizii şi c) capacitatea de a învăţa, metacog-
niţia. varianta din SuA include în seria de competenţe 
generale Deprinderi de instruire şi inovaţii, ceea ce se 
concretizează în a) creaţie şi inovaţie; b) gîndire critică 
şi rezolvare de probleme; c) comunicare şi colaborare. 

Alături de orientarea spre dezvoltarea competenţei 
de a gîndi critic, remarcăm şi importanţa alfabetizării 
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funcţionale pentru detectarea şi procesarea informaţiei 
necesare. În acest context, este semnificativă alfabetizarea 
informaţională, care presupune că elevul poate:găsi şi 
selecta informaţiile necesare din cărţi, îndrumare, enci-
clopedii şi alte surse tipărite;	citi scheme, schiţe, grafice;	
utiliza informaţiile din mass-media (ziare, reviste, radio, 
Tv);	utiliza cataloagele alfabetice ale bibliotecilor;	ana-
liza informaţiile numerice [1, pp. 140-144].

 Or, alfabetizarea este anterioară competenţei, este o 
precondiţie pentru succesul academic al elevului, dar se 
poate observa că, la fel ca şi în cazul competenţei, alfabeti-
zarea nu este rodul studierii unei singure materii şcolare şi 
atingerea unui grad corespunzător de alfabetizare (parcă) 
nu este responsabilitatea unui singur profesor. 

Ceea ce este vital acum, la începutul mileniului III, ţine 
de combinarea efectelor alfabetizării informaţionale (ele-
vul poate găsi, accesa o informaţie, o poate citi la propriu 
şi la figurat, o poate interpreta) cu perspectiva aplicării 
tehnicilor eficiente, pentru ca această informaţie să devi-
nă funcţională şi utilă. unul dintre aspectele de maximă 
importanţă la moment pare a fi aplicarea strategiilor de 
gîndire critică pentru procesarea informaţiei ştiinţifice. 

Avalanşa de surse, tipărite şi, mai ales, electronice, 
unele credibile, altele confuze şi contradictorii, îi sînt 
accesibile elevului, dar, în lipsa unei strategii de proce-
sare a informaţiei, acestea derutează şi provoacă, uneori, 
disonanţe cognitive. 

Pusă versus competenţa de a învăţa, a şti să înveţi, 
gîndirea critică oferă cîteva soluţii de prelucrare conştien-
tizată a informaţiei şi de asimilare a ei [2]. Ideea este de a 
diminua practica memorării mecanice a unui text ştiinţific şi 
a construi competenţa de lucru independent cu o informaţie 
ştiinţifică nouă, atît în cadrul studiilor, cît şi în activitatea 
de muncă. Dacă memorarea unui paragraf de istorie sau 
geografie se întîmplă să fie salvatoare şi salutată de profe-
sor, în activitatea de muncă lectura unei instrucţiuni, a unor 
materiale noi care vizează serviciul nu mai lasă loc pentru 
memorare şi uitare, acestea trebuie procesate, înţelese în 
întregime, discutate şi asimilate. Cu părere de rău, practica 
demonstrează că pentru majoritatea populaţiei şcolare a 
învăţa se egalează cu a memora, a reproduce un text de 
manual sau altă sursă, fără vreo implicare personală, ca să 
o uite imediat după evaluare. Nu este o taină nici faptul că 
o parte dintre elevi consideră inutil studiul unei informaţii, 
aducînd drept argument invalid posibilitatea de a găsi, 
accesa o sursă de documentare oricînd. Mai mult, în unele 
situaţii şi examenele se desfăşoară în regim open book sau 
al libro aperto, ceea ce înseamnă că în cadrul examenului 
poţi utiliza orice sursă care te ajută să rezolvi problema 
sau să realizezi o sarcină de creaţie. Dacă nu ştii să citeşti 
rapid şi eficient acea sursă, nu prea ai şanse. Întrebarea 
ce faci după ce găseşti acea sursă (o explicaţie dată de un 
savant, o descriere a procesului tehnologic, o instrucţiune, 
un comentariu la o ediţie, un articol de enciclopedie tipărită 

sau electronică etc., etc.) nu prea generează răspunsuri 
optimiste. Dacă nu există deprinderea de a procesa şi a citi 
critic un text, prezenţa lui în orice format şi ”la distanţa de 
un click” nu salvează. 

De aici şi apelul nostru către profesorii de diverse 
materii şcolare: dacă aţi conştientizat că dezvoltarea 
gîndirii critice nu este o modă în didactică, trecătoare ca 
orice modă, ci un instrument de care elevul va beneficia 
cu mult după absolvirea şcolii, creaţi contextele adecvate 
pentru valorificarea ei. 

Algoritmul tehnicilor lSDGC [3] şi multiplele lor 
aplicări sau descrieri, precum şi completarea seriei prin 
alte tehnici interactive, care nu sînt din dotarea gîndirii 
critice, dar se potrivesc perfect cu ea [4], ne fac să fim 
selectivi în structurarea acestei strategii. Nu orice tehnică 
se potriveşte pentru orice situaţie de învăţare, orice vîrstă 
sau disciplină şcolară. În fiecare situaţie însă se poate găsi 
o tehnică adecvată, care se va înscrie organic în designul 
orei, va fi indicată pentru scopurile pe care le urmărim şi, 
dacă din momentul proiectării respectăm cadrul ERRE, 
estimăm corect timpul necesar prntru realizarea sarcinilor, 
în final vom obţine ce ne-am dorit. Cine nu ţine cont de 
acestea, riscă ori să denatureze nejustificat tehnica, ori să 
fie prins de sunetul final al lecţiei la faza evocării, deşi 
intenţiona să ajungă măcar la reflecţie. 

Dacă am examina astăzi perspectiva de elaborare a 
unei stategii de formare/dezvoltare a competenţei prin 
aplicarea tehnicilor lSDGC, ar fi cazul să ne gîndim 
mai întîi la competenţele-cheie şi să prezentăm paşii 
consecutivi, fără a ţine cont de specificul unei discipline 
şi a conţinuturilor curriculare ale materiei respective. 
Dar este cert că strategia nu se va centra nici pe cîteva 
momente disparate în proiectarea de lungă durată/pe uni-
tăţi de învăţare, nici pe reluarea, la nesfîrşit, a aceleiaşi 
tehnici, ci va constitui un ansamblu eficient, iar elevii 
vor asimila tehnica pentru a o utiliza independent, fără 
a recita algoritmul ei, dar rezolvînd, pe cont propriu, o 
problemă atît în procesul de instruire, cît şi în activitatea 
profesională sau viaţa cotidiană. Elevul trebuie să aibă 
ocazia nu doar să urmeze nişte instrucţiuni, să fie ghidat 
de profesor pentru a ajunge la miezul realizării sarcinii, 
ci şi să înţeleagă de ce face asta şi cînd i-ar mai fi util 
să aplice această modalitate de lucru.

În acest context, profesorul care este adeptul gîndirii 
critice şi încearcă să le inoculeze şi elevilor săi strategiile 
corespunzătoare, va eşalona pe durata unui an de studii 
3-4 tehnici de lectură interactivă, cu anumite elemente 
de colaborare şi cooperare, va avea grijă să interpreteze 
şi să construiască anumite scheme, organizatori grafici 
ai informaţiei. Nu ne referim, în acest caz, numai la 
profesorii care predau materii din aria curriculară Limbă şi 
comunicare, ci mai ales la cei de la disciplinele socioumane 
şi ştiinţe, care se confruntă deseori cu necesitatea de a citi 
informaţii ştiinţifice de dimensiuni impunătoare şi cu lipsa 
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competenţei lectorale vs. textul ştiinţific. Ca text ştiinţific 
va servi şi textul din manual, şi orice alte materiale 
accesibile (reviste, enciclopedii etc.), dacă acestea pot fi 
puse la dispoziţia elevilor în clasă în cantitatea necesară. 
Dar insistăm asupra importanţei de a se lucra cu textele din 
manuale, ca strategia aplicată la clasă pentru asimilarea 
unei informaţii să poată fi utilizată ulterior.

 Pentru început, credem oportun ca profesorul să 
exerseze Lectura intensivă: elevii vor fi obişnuiţi să caute 
răspunsuri la întrebări în procesul lecturii, întrebările fiind 
formulate tot de ei sau pregătite de profesor. Înainte de 
lectura unui text care se numeşte Istoria localităţii X..., 
este necesar să listăm o serie de întrebări la care credem că 
va răspunde textul. Nu este situaţia clasică a unor manuale 
din trecut, care propuneau, după un text de proporţii, 3-4 
întrebări literale, cu un răspuns la suprafaţă. Astfel lectura 
devine orientată spre anumite aspecte, elevul nu percepe 
textul drept un întreg care trebuie reprodus, ci pătrunde 
în esenţa lui, îl reformulează şi îl reconstruieşte. 

Odată deprinşi cu formularea întrebărilor şi identifi-
carea răspunsurilor la ele, elevii, avînd acces la sursa de 
documentare (deci nu e cazul să memoreze şi să reproducă 
pe de rost secvenţa, să dea un răspuns greşit sau să spună 
că au uitat), se vor antrena să aplice Lectura în perechi. 
Rezumate în perechi, Reguiest sau Interviul în 3 trepte. 
În diferite combinaţii de întrebări şi răspusuri, provocîn-
du-se reciproc prin întrebări complexe, insistînd asupra 
unor interpretări divergente, specificînd contradicţiile sau 
neînţelegerea textului, elevii vor depăşi faza de reprodu-
cere elementară a informaţiei. Tehnicile date presupun şi 
colaborarea în procesul de instruire, ceea ce îl mobilizează 
pe elevul care nu are abilităţile necesare pentru lectura 
independentă a unui text ştiinţific. S-ar putea să pară că 
aplicarea acestor tehnici ia foarte mult timp şi nu dă, la 
moment, rezultate palpabile. Rezultatele aşteptate sînt 
două: toţi elevii vor citi şi vor lucra cu informaţia care le-a 
fost distribuită şi vor asimila o tehnică ce ar putea fi utilă 
ulterior. Profesorul monitorizează şi intervine cînd crede 
că e necesar să o facă, îşi asumă rolul de elev în anumite 
circumstanţe, dar în final tot dînsul este acela care evalu-
ează calitatea realizării sarcinii, generalizează, le permite 
elevilor să prezinte ce au învăţat. (Şi scenariul didactic nu 
este DESChIDE CARTEA ŞI CITEŞTE!).

Paşii următori, poate pentru clasele ulterioare, 
vor include Predarea complementară, Ghidul pentru 
învăţare, Mozaicul cu varianta Zigzag şi SINELG-ul. 

Insistăm asupra necesităţii de a aplica o tehnică în 
repetate rînduri şi – dacă există cooperare între profesorii 
care predau materii diferite la aceeaşi clasă – la discipline 
diferite. Nu e suficietnt să aplici o dată pe semestru o 
tehnică, pentru ca ea să devină funcţională. Astfel, lanţul 
care ar asigura formarea şi dezvoltarea competenţei de 
lectură a textului ştiinţific este adunat din cîteva tehnici 
eficiente, aplicate cu certitudine şi regularitate la diferite 
obiecte. Profesorul va accentua diferenţele, avantajele 

aplicării acestor tehnici şi în felul acesta îi va ajuta pe 
elevi să înveţe.

Rezultatul demersului în care s-a urmărit formarea 
competenţei de a învăţa, a şti să înveţi prin tehnici de 
lectură a unui text ştiinţific este adolescentul-studentul-
profesionistul-cetăţeanul care citeşte o informaţie de 
care are nevoie în cheie de SINElG sau altă tehnică 
similară, manifestă iniţiativă să discute cu cineva care 
a citit acelaşi text sau organizează ad-hoc discuţia ”în 
breaslă” asupra secvenţelor neclare, contradictorii. Alte 
tehnici eficiente pentru procesarea informaţiei se vor 
concretiza în modelele de cooperare a studenţilor care 
învaţă din proprie iniţiativă prin colaborare, nu doar în 
acelaşi spaţiu şi din aceleaşi surse.

În aceeaşi cheie, deprinderea de a organiza grafic 
o informaţie trebuie să aibă o strategie didactică foarte 
clară. Aşa cum procesarea textului verbal nu e adecvat să 
o începem prin SINELG sau Mozaic, la fel, nu ni se pare 
potrivit să începem prin organizatori grafici complecși, 
ci să pornim de la lucrurile simple, valorificînd potenţi-
alul lor. Alături de tabelele, diagramele, graficele, hărţile 
etc. incluse în manual, care trebuie ”citite” şi comentate, 
nu doar lăsate să le observe cine vrea, schemele prin care 
se reorganizează manu propria o anumită informaţie sînt 
vitale pentru înţelegerea materiei. Harta conceptuală, 
Scheletul de peşte, Clusteringul vor veni după ce elevii 
vor fi exersat Diagrama Venn, Asocierile forţate, Analiza 
trăsăturilor semantice. la fel ca textul verbal continuu, 
schemele şi graficele trebuie sonorizate, înţelese, iar 
pentru aceasta este oportună chiar ajustarea tehnicilor 
de lectură, prezentate mai sus, pentru lectura unui clus-
tering sau a unei hărţi. Abia apoi vor veni exerciţiile de 
organizare a informaţiei verbale în schemă, tabel, grafic, 
clustering etc.

Formarea şi dezvoltarea competenţei de a învăţa, 
fireşte, nu se opreşte aici. Dar studiul instituţionalizat al 
materiilor curriculare şi opţionale poate contribui esenţial 
la construirea unor strategii individuale, pe care le aplică 
fiecare persoană cînd trebuie să înveţe independent, la 
orice vîrstă şi în orice condiţii sau circumstanţe. 
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activităţi interactive în 
formarea competenţei de rezolvare 
a problemelor simple în clasa i

Rezumat: În acest articol se oferă repere metodologice ale activităţii de lucru asupra 
problemelor simple în clasa I, se evidenţiază principalele dificultăţi ale elevilor în rezolvarea 

problemelor de matematică, se propune un set de activităţi 
interactive pentru combaterea şi prevenirea acestor dificultăţi. 
Strategiile didactice propuse valorifică forma de lucru în echipe 
de 4-6 colegi şi cea în perechi: tehnicile Puzzle şi Gîndeşte-
Grup-Prezintă, Asaltul de idei, metoda RAI, jocul didactic. 

Abstract: This article offers methodological benchmarks 
of problem solving in the first class, outlining the main difficulties of first-graders in problems solving. It proposes a set of 
interactive activities to combat and prevent these difficulties. Suggested teaching strategies exploit the method of work in teams 
(4-6 colleagues) and pairs: Puzzle techniques and Think-Group-Presents, Brainstorming, RAI method, teacher game.

Keywords: primary education, math problem, step problem solving competence, capacity, form of organization of the class, 
teaching method, teaching technique, teaching aids.

Curriculumul de matematică pentru clasele primare prevede competenţa specifică „Rezolvarea şi formularea 
de probleme, integrînd achiziţiile matematice” [1]. Acest rol important acordat problemelor se datorează faptului 
că rezolvarea de probleme constituie un cadru favorabil pentru consolidarea şi dezvoltarea tuturor achiziţiilor 
cognitive dobîndite de elevi în procesul de studiu al matematicii. valenţele educaţionale ale rezolvării problemelor 
de matematică în formarea personalităţii copilului sînt deosebit de preţioase: se mobilizează procesele cognitive, 
volitive şi motivaţional-afective, se favorizează formarea competenţelor de muncă intelectuală, se cultivă creativi-
tatea şi flexibilitatea gîndirii, se dezvoltă capacitatea de anticipare şi perspicacitatea, se educă spiritul de iniţiativă, 
se fortifică încrederea în forţele proprii etc. 

În conformitate cu prevederile curriculare, în clasa I se studiază problemele simple (rezolvabile printr-o 
operaţie) de adunare şi scădere. varietatea acestora se prezintă prin matricea problemelor simple de adunare şi 
scădere [2, p. 114]:

Tipurile problemelor simple de 
adunare

Tipurile problemelor simple 
de scădere Ciclul

De aflare a sumei De aflare a primului termen De aflare a termenului al doi-
lea

I

De aflare a descăzutului De aflare a restului De aflare a scăzătorului II
De mărire a unui număr cu cîteva 
unităţi

De micşorare a unui număr cu 
cîteva unităţi De comparare prin scădere III

Matricea este formată din trei cicluri, fiecare incluzînd trei tipuri de probleme, două dintre care sînt inverse în 
raport cu celălalt (în tabel – caseta colorată).

Etapele de rezolvare a problemelor simple în clasa I
 Etapa 1. Citirea şi înţelegerea enunţului problemei:
	citirea enunţului; separarea condiţiei şi a întrebării – se acordă o atenţie sporită problemelor în care între-

barea este intercalată în condiţie;
	redarea enunţului prn cuvinte proprii – învăţătorul trebuie să creeze situaţii didactice care să excludă posibili-

tatea unei repetări banale a enunţului, orientînd eforturile elevilor spre înţelegere; de exemplu: „Imaginaţi-vă 
că sînteţi personajul din problemă şi povestiţi evenimentele în ordinea reală a derulării acestora.”);

	evidenţierea cuvintelor-cheie – redarea restrînsă a enunţului în ordinea reală a derulării evenimentelor, 
excluzînd neesenţialul şi accentuînd (chiar şi intonaţional) cuvintele-cheie. În cazul în care cuvintele-cheie 
nu se întîlnesc în enunţ, descoperirea lor necesită o activitate specială (de exemplu: în bază de conversaţie 
euristică), bine gîndită şi realizată cu măiestrie pedagogică. 

dezvoltarea Gîndirii CritiCe
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la finalul acestei etape, cuvintele-cheie se notează 
pe tablă şi în caiete, asigurînd trecerea eficientă la urmă-
toarea fază a activităţii de rezolvare a problemei. 

Etapa 2. Organizarea enunţului în schemă 
Completarea schemei în baza cuvintelor-cheie de-

terminate anterior trebuie să asigure:
	notarea datelor şi a relaţiilor cunoscute în pro-

blemă;
	notarea întrebării problemei cu ajutorul semnului 

de întrebare.
Schema obţinută trebuie să prezinte clar şi concis 

structura logică a problemei, datele şi necunoscuta, relaţiile 
matematice descrise în problemă. O schemă corectă va 
ajuta elevul la înţelegerea şi la rezolvarea problemei.

Dacă este necesar, învăţătorul poate solicita repro-
ducerea problemei după schema realizată.

Etapa 3. Rezolvarea problemei: 
	rezolvarea problemei cu sprijin în obiecte sau 

desene;
	scrierea rezolvării prin exerciţiu;
	formularea răspunsului deplin şi scrierea răs-

punsului scurt.
Atunci cînd elevii ajung să-şi dezvolte suficient 

priceperile de a rezolva probleme simple, se poate 
omite rezolvarea cu sprijin în obiecte sau desene. Dar 
la început, este o activitate necesară, deoarece asigură 
comprehensiunea.

Scrierea rezolvării nu se face nici cu plan, nici cu 
justificări, ca în cazul problemelor compuse, deoarece 
problemele simple se rezolvă doar printr-o operaţie, 
deci nu pot avea plan de rezolvare. Se scrie operaţia 
aritmetică, iar după numărul obţinut la răspuns – cuvîntul 
generalizator, între paranteze. De exemplu, dacă în pro-
blemă se vorbeşte despre băieţi şi fete, atunci cuvîntul 
generalizator poate fi „copii” sau „elevi”.

Etapa 4. Activităţile de postrezolvare vizează struc-
turarea şi restructurarea achiziţiilor cognitive dobîndite, 
sînt menite să cultive creativitatea, inteligenţa, imagina-
ţia elevilor, dar şi să asigure reflecţia asupra procesului 
de rezolvare. Activităţile postrezolutive pot viza:
	dezvoltarea limbajului matematic prin citirea 

exerciţiului obţinut, folosind diverse elemente de 
limbaj matematic aferente operaţiilor de adunare 
şi de scădere;

	descoperirea (consolidarea) unei reguli de aflare 
a unei componente necunoscute a operaţiei de 
adunare sau de scădere; 

	modificarea problemei rezolvate respectînd 
cerinţele date, ceea ce conduce la aprofundarea 
înţelegerii relaţiilor dintre mărimile întîlnite în 
problemă;

	crearea unei probleme asemănătoare cu cea 
rezolvată, ceea ce favorizează formarea compe-
tenţei de formulare a problemelor.

Cele mai frecvente dificultăţi cu care se confruntă 
elevii claselor I în rezolvarea problemelor simple sînt:
	separarea eronată a condiţiei întrebării în cazul 

în care aceasta este intercalată în enunţul proble-
mei;

	identificarea greşită a cuvintelor-cheie;
	ordonarea cuvintelor-cheie altfel decît se derulea-

ză evenimentele descrise în problemă (în cazul 
problemelor din ciclul al II-lea);

	neglijarea întrebării în schema problemei;
	alegerea greşită a operaţiei de rezolvare;
	formularea eronată a răspunsului etc.
În continuare, propunem un set de activităţi in-

teractive, în vederea combaterii şi prevenirii acestor 
dificultăţi.

1 Capacitatea: Explicarea în cuvinte proprii 
a mersului rezolvării unei probleme

Tehnica Puzzle
Puzzle este un joc-exerciţiu care constă în reconstitu-
irea întregului din părţile sale componente. Întregul 
poate fi o imagine, un cuvînt, un enunţ etc. În cazul 
dat, întregul reprezintă succesiunea etapelor de rezol-
vare a unei probleme (din perspectiva elevului).

Etapele activităţii:
1. Organizarea clasei
Se formează echipe de 4-6 colegi.
2. Distribuirea materialelor didactice 
Echipelor li se distribuie: 5 fişe, pe fiecare fiind scrisă 

denumirea uneia dintre etapele de rezolvare a problemei; 
benzi adezive (Figura 1).

3. Explicarea mersului activităţii 
	Se solicită citirea cuvintelor scrise pe fişe, apoi 

se precizează, cu ajutorul elevilor, că acestea sînt 
etapele de rezolvare a unei probleme. 

	Se anunţă sarcina: Să se ordoneze succesiv eta-
pele de rezolvare a unei probleme. 

	Se prezintă etapele activităţii: 
– să colaboreze în echipe şi să decidă asupra 

ordinii etapelor; 
– să aranjeze fişele în mod corespunzător – una 

sub alta – şi să le fixeze cu benzi adezive; 
– să afişeze produsul activităţii la tablă (în or-

dinea localizării echipelor în sala de clasă); 
– să argumenteze răspunzînd la întrebările 

învăţătorului.
4. Negocierea criteriilor de evaluare a activităţii
De exemplu: corectitudinea; rapiditatea; acurateţea; 

logica şi coerenţa răspunsurilor; comportamentul în 
echipă.

5. Activitatea propriu-zisă în echipe
6. Evaluarea rezultatelor

activităţi intEractivE în forMarEa coMpEtEnţEi dE rEzolvarE a problEMElor siMplE în clasa i
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După afişarea la tablă a produselor activităţii, echipele 
se confruntă frontal, elucidînd eventualele erori. Apoi, în-
văţătorul solicită argumentarea deciziilor luate în echipă. 
Pentru aceasta, realizează o conversaţie, adresînd cîte o 
întrebare reprezentanţilor echipelor. De exemplu:

– Ce aflăm citind condiţia problemei? (Citind 
condiţia problemei, aflăm ce se cunoaşte în 
problemă – datele problemei.)

– Ce aflăm citind întrebarea problemei? (Citind în-
trebarea problemei, aflăm ce trebuie să calculăm 
rezolvînd problema.)

– Cum organizăm problema în schemă? (Scriem 
cuvintele-cheie în ordinea respectivă, notăm în 
mod corespunzător datele problemei şi semnul 
întrebării în dreptul cuvîntului-cheie care repre-
zintă întrebarea problemei.)

– Cum scriem rezolvarea problemei? (Rezolvarea 
problemei se scrie printr-un exerciţiu, iar între 
paranteze se scrie ce am aflat.)

– Cum procedăm pentru a formula răspunsul pro-
blemei? (Pentru a formula răspunsul problemei, 
recitim întrebarea problemei.)

În final, se apreciază rezultatele activităţii în baza 
criteriilor prestabilite.

Figura 1. Puzzle Etapele rezolvării unei probleme

CONDIțIA

ÎNTREbAREA

SChEMA

REzOlvAREA

RăSPuNSul

2 Capacitatea: Identificarea condiției și a 
întrebării unei probleme

                     Jocul didactic Verde-roșu

Etapele activităţii:
1. Organizarea clasei
Activitatea se realizează în perechi.
2. Distribuirea materialelor didactice 
Fiecărei perechi de elevi i se distribuie: o fişă cu 

enunţul unei probleme simple; carioci de culoare verde 
şi roşie.

3. Explicarea mersului activităţii
	Se reactualizează cunoştinţele despre părţile 

componente ale unei probleme. (Care sînt păr-

ţile componente ale unei probleme? Ce aflăm 
citind condiţia problemei? Ce aflăm citind 
întrebarea problemei?)

	Se anunţă sarcina: Să se sublinieze condiţia 
problemei cu verde, iar întrebarea – cu roşu.

	Se prezintă etapele activităţii: 
– să colaboreze în perechi şi să identifice 

condiţia problemei şi întrebarea acesteia; 
– să le sublinieze în modul cerut; 
– să afişeze produsul activităţii la tablă (în 

coloane, corespunzător localizării perechi-
lor de colegi în sala de clasă).

4. Negocierea criteriilor de evaluare a activităţii
De exemplu: corectitudinea, rapiditatea, acurateţea, 

comportamentul în pereche.
5. Activitatea propriu-zisă în perechi
Se propun probleme care prezintă dificultăţi de 

identificare a condiţiei şi a întrebării (în exemplele 
de mai jos, condiţia problemei este subliniată cu linii 
neîntrerupte, iar întrebarea – cu linii întrerupte):

a) întrebarea problemei este formulată printr-o 
propoziţie enunţiativă, dar nu interogativă.
De exemplu:

1) Ana a mîncat 2 mere şi i-au rămas 3. Află cîte 
mere a avut la început.
b) întrebarea problemei este intercalată în con-

diţia acesteia. De exemplu:
2) Cîte mere a mîncat Ana, dacă la început a avut 

5 mere şi i-au rămas 3?
3) Ana avea 5 mere. Cîte mere a mîncat, dacă i-au 

rămas 3?
4) Cîte mere din 5 i-au rămas Anei, după ce a 

mîncat 2? 
Perechilor de elevi li se pot propune enunţuri iden-

tice, dar şi formulări diferite ale aceleiaşi probleme 
(asemeni exemplelor de mai sus).

6. Reformularea problemei
Se solicită reformularea problemei, astfel încît să 

dispară dificultăţile de identificare a condiţiei şi a între-
bării acesteia. Pentru exemplul 1, se cere reformularea 
întrebării printr-o propoziţie interogativă (Cîte mere 
a mîncat Ana?), iar pentru exemplele 2-4, se solicită 
reformularea enunţului, pentru ca întrebarea problemei 
să se situeze după condiţia acesteia (Ana avea 5 mere. 
I-au rămas 3. Cîte mere a mîncat Ana?).

7. Evaluarea rezultatelor
În final, se apreciază rezultatele activităţii în baza 

criteriilor prestabilite.

3 Capacitatea: Organizarea unei probleme 
în schemă

Tehnica Gîndește-Grup-Prezintă
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Etapele activităţii:
1. Organizarea clasei
Se formează echipe de 4-6 colegi.
2. Prezentarea problemei
	Se prezintă, la tablă sau proiector (se citeşte din 

manual), enunţul unei probleme care presupune 
dificultăţi de organizare în schemă. Se recomandă 
o problemă simplă de adunare sau de scădere din 
ciclul II (de aflare a restului; de aflare a scăzăto-
rului; de aflare a descăzutului), în al cărei enunţ 
nu se conţin în mod explicit cuvintele-cheie ale 
problemei şi/sau acestea nu apar în ordinea reală 
a desfăşurării evenimentelor. De exemplu: „Ce 
rest din 10 lei trebuie să primească Ion la cum-
părarea unui pix de 4 lei?” 

	Se asigură înţelegerea enunţului.
3. Distribuirea materialelor didactice 
Fiecărei echipe i se distribuie un poster pe care este 

scrisă o schematizare eronată a unei probleme – rezul-
tatul activităţii lui Nătăfleaţă. Se pot propune postere 
identice sau deosebite, care să conţină diferite greşeli 
tipice în organizarea unei probleme în schemă, de 
exemplu:
a) Greșeala: Ordonarea inco-

rectă a cuvintelor-cheie
Rest ... ? lei
Avea ... 10 lei
A cheltuit ... 4 lei

b) Greșeala: Identificarea in-
corectă a celui de al doilea 
cuvînt-cheie

Avea ... 10 lei
A cumpărat ... 4 lei
Rest ... ? lei

c) Greșeala: Identificarea 
incorectă a primelor două 
cuvinte-cheie

Ion ... 10 lei
Pix ... 4 lei
Rest ... ? lei

d) Greșeala: Abrevierea 
unităților monetare (lei)

Avea ... 10 l.
A cheltuit ... 4 l.
Rest  ... ? l.

4. Explicarea mersului activităţii 
	Se anunţă sarcina: Să se identifice şi să se corec-

teze greşelile comise de Nătăfleaţă în organizarea 
problemei în schemă. 

	Se precizează regulile şi timpul rezervat pentru 
fiecare etapă (se poate folosi un clopoţel):

– fiecare va medita independent asupra sarcinii;
– apoi va prezenta ideile în echipă şi, prin colabo-

rare, se va decide asupra soluţiei;
– la final, se va afişa la tablă produsul activităţii 

în echipă (corespunzător localizării echipelor în 
sala de clasă) şi se va argumenta răspunzînd la 
întrebările învăţătorului.

5. Negocierea criteriilor de evaluare a activităţii
De exemplu: corectitudinea identificării şi co-

rectării greşelilor comise de Nătăfleaţă; rapiditatea; 

acurateţea; logica şi coerenţa argumentării; compor-
tamentul în echipă.

6. Activitatea propriu-zisă în echipe
7. Evaluarea rezultatelor
După afişarea la tablă a produselor activităţii, învă-

ţătorul solicită prezentarea şi argumentarea soluţiilor 
aprobate în echipă, asigurînd comprehensiunea. De 
exemplu, va fi eficientă următoarea conversaţie: 

– Ce se întreabă în problemă? (Ce rest trebuie să 
primească Ion?)

– În ce se exprimă restul? (În lei.)
– În problemă deci se vorbeşte despre lei şi toate 

cuvintele-cheie trebuie să se refere la lei. Să ve-
dem dacă acest lucru se respectă în schema lui 
Nătăfleaţă. (Al doilea cuvînt-cheie (a cumpărat) 
se referă la pix, dar nu la lei.) Într-adevăr, în 
problemă se spune că Ion a cumpărat un pix,  
dar, pentru a-l procura, el a cheltuit lei. 

Este importantă reflecţia la finalul activităţii:
– Cum credeţi, de ce Nătăfleaţă a comis greşeli în 

realizarea schemei?
– Cum vom proceda pentru a nu repeta greşelile 

lui Nătăfleaţă?
4 Capacitatea: Citirea exercițiilor folosind 

elemente de limbaj matematic aferente 
operațiilor de adunare și de scădere

Metoda RAI

Demersul se desfăşoară în cadrul activităţilor de 
postrezolvare (ultima etapă în lucrul asupra unei pro-
bleme). Se poate folosi o minge (sau un balon).

Sarcina de postrezolvare: Să se citească în moduri 
diferite exerciţiul de rezolvare a problemei. 

Mersul activităţii:
	învăţătorul (sau un elev) începe propoziţia, apoi 

aruncă mingea unui elev (fie elevul A), care 
trebuie să continue; în cazul în care colegii (sau 
învăţătorul) nu sînt de acord, atunci bat din palme 
şi elevul A trebuie să se corecteze; 

	elevul A aruncă mingea învăţătorului (sau elevu-
lui b), care începe o altă propoziţie;

	jocul continuă în mod asemănător.
De exemplu:
Fie că rezolvarea problemei s-a efectuat prin exer-

ciţiul: 3 + 4 = 7 (mere).
Modalităţi de citire a exerciţiului (început de propo-

ziţie şi continuare):
	primul termen este... (...3, al doilea termen este 

4, suma este 7);
	am adunat 3... (...cu 4 şi am obţinut 7);
	am adunat 4... (...la 3 şi am obţinut 7);
	am mărit numărul... (...3 cu 4 unităţi şi am ob-

ţinut 7).

activităţi intEractivE în forMarEa coMpEtEnţEi dE rEzolvarE a problEMElor siMplE în clasa i
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5 Capacitatea: Formularea unei probleme 
asemănătoare cu cea rezolvată

Metodele didactice Asaltul de idei şi 
Gîndește-Grup-Prezintă

Activitatea se desfăşoară în cadrul etapei de postre-
zolvare (ultima etapă în lucrul asupra unei probleme). 
Să considerăm, ca exemplu, problema rezolvată: „Ion 
a prins 7 peşti, iar Dan – 3 peşti. Cîţi peşti au prins 

băieţii la un loc?”. 

Ion ... 7 p.    R-re:
  }? p.   7 + 3 = 10 (p.)
Dan ... 3 p.   R: 10 p.

	Sarcina de postrezolvare: Să alcătuiască o 
problemă asemănătoare.

	Mijloace didactice: postere pentru lucrul în 
echipă.

	Scenariu didactic:

Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor
Asaltul de idei

	Se propune clasei un exemplu orientativ, pentru a alege tematica 
problemei: „Mie îmi place să citesc, ca, de altfel, tuturor copiilor 
mintioşi. Putem alcătui o problemă despre cîte pagini au citit 
într-o zi doi copii, de exemplu, Nicu şi Ana.”

	Se solicită elevilor să enumere, în mod analog, ocupaţii pre-
ferate, pe care le vor putea valorifica drept tematică pentru a 
alcătui probleme. 

	Se notează la tablă ideile emise de elevi:

Nicu...

Ana...

Diana ...

Ana...

Sănduța ...

Măriuța ...

Roșii ...

verzi ...

Creioane...

Carioci...

pagini

pagini

plante

mașinuțe

rechizite

Elevii propun idei pentru tematica proble-
mei. 

De exemplu: 
	Multor copii le place să deseneze. Putem 

alcătui o problemă despre creioane şi ca-
rioci.

	Unor copii le plac plantele de cameră. Pu-
tem alcătui o problemă despre cîte plante 
au două fetiţe – Dana şi Ana.

	Mie îmi place să confecţionez hăinuţe pen-
tru păpuşi. Putem alcătui o problemă des-
pre cîte rochiţe au două păpuşi – Sănduţa 
şi Măriuţa.

	Mie îmi place să mă joc cu maşinuţele. 
Putem alcătui o problemă despre maşinuţe 
de două culori – roşii şi verzi.

Gîndeşte-Grup-Prezintă
	Se explică modul de lucru în echipe: „Discutaţi în echipă, 

decideţi asupra tematicii şi scrieţi schema problemei voastre, 
asemănător schemei problemei pe care am rezolvat-o.”

	Se distribuie fiecărui grup un poster. Dozez timpul de lucru.
	După expirarea timpului, posterele se afişează pe tablă.
	la tablă este invitat cîte un reprezentant din fiecare echipă, 

care va formula problema, conform schemei de pe poster. Se 
corectează eventualele erori, cu sprijinul clasei.

	Se apreciază verbal rezultatele activităţii.

Elevii lucrează în echipe.
Exemplu de schemă scrisă pe poster:
Roşii ... 7 m. 
   }? m.
Verzi ... 3 m.
Exemplu de formulare:
Alex are 7 maşinuţe roşii şi 3 maşinuţe verzi. 

Cîte maşinuţe are în total?
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 Quo vadis, europa? sau despre 
onestitate şi responsabilitate 

profesională

Rezumat: C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Cen-
trul de Didactici Moderne din Vilnius, Lituania, şi Centrul 
Şcoală-familie-societate din Tbilisi, Georgia, prin proiectul 
Lecţii europene, continuă frumoasa şi oportuna iniţiativă de 
a asigura cu materiale didactice cursul opţional Integrare 
europeană pentru tine, recomandat de Ministerul Educaţiei 
pentru utilizare în întreaga ţară. În cadrul acestui proiect, 

au fost actualizate sau elaborate teme noi pentru practicumul pentru elevi Integrare europeană pentru tine şi ghidul pentru 
profesori Integrare europeană pentru tine.

Abstract: Educational Center PRO DIDACTICA, in partnership with the Modern Didactics Centre (Vilnius, Lithuania) 
and Association School-Family-Society (Tbilisi, Georgia) within the project European Lessons continues initiative to provide 
teaching materials to the optional program European Integration for you, recommended by the Ministry of Education for using 
them throughout the country. Within this project, new topics were updated or developed  for Practicum for students, European 
Integration for you, Guide for teachers European Integration for you.

 
Keywords: ERRE framework, optional curriculum, EU institutions, citizens participation, European civic initiative, right 

to petition.
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rodica eșanu

gr. did. sup., Liceul Teoretic Columna, mun. Chișinău 

„Europa are forma creierului meu.”
 (Mircea Cărtărescu)

„Europa este pentru mine o stare de spirit. ...Ceva 
în mine ştie că este european, chiar dacă eu nu ştiu să 
vă spun ce este.”

 (Stephane Mallarmé)

 Ştiinţele umaniste, spre deosebire de cele exacte, 
sînt mai predispuse la schimbări, trebuie mereu să se 
adapteze noilor realităţi, să-şi revadă principiile, să 
accepte alte teze. Elevii şcolilor contemporane au acces 
la noile tehnologii, fapt ce le dezvoltă considerabil cadrul 
informaţional şi capacitatea de a-l manevra. În clasele de 
liceu, este foarte important să le oferim tinerilor ocazii 
de învăţare în concordanţă cu aşteptările lor. Putem 
elabora şi propune curricula opţionale interesante, 
cursuri interdisciplinare, proiecte motivaţionale, acţiuni 
cu participarea comunităţii şcolare sau a celei locale. 

Încă de la prima etapă de implementare, cursul 
opţional Integrare europeană pentru tine a fost o 
provocare pentru elevi. Mulţi dintre cei care l-au studiat 
au absolvit deja universități în statele uniunii Europene, 
au devenit funcţionari în diversele ei structuri, vorbesc 
4-5 limbi străine. Cursul include şi reflecţii asupra 
viitorului uniunii Europene. Am prezentat fapte şi am 
creat situaţii în care elevul să poată aprecia lucrurile 
la justa lor valoare, să înveţe să descopere realităţile. 
Elevii de astăzi, cetăţenii de mîine, trebuie educaţi în 

spirit european, învăţaţi să ia atitudine şi să se implice 
în viaţa comunităţii, să simtă că pot aparţine unei lumi 
mai bune. 

Propunem cîteva reflecţii ale elevilor asupra 
afirmaţiei: În Europa, adică acasă.

“Pe lîngă un viitor material sperat în uniunea 
Europeană, această lume a devenit casa mea spiri-
tuală, pentru că reflectă valorile unei lumi moderne 
şi dezvoltate. Toleranţa, înţelegerea, acceptarea sînt 
valorile europene care au devenit şi ale mele. Nu mă 
regăsesc în societatea de acasă, o admir pe cea euro-
peană, unde omul este cu adevărat măsură a tuturor 
lucrurilor, fiecare individ fiind apreciat după felul său 
de a fi şi considerat apt de a contribui la prosperarea 
comunităţii.” 

“uniunea Europeană a devenit o casă în care toţi 
beneficiază de şanse egale, de aceleaşi drepturi, cu 
scopul de a crea condiţiile necesare unei existenţe 
decente. Îmi place că această casă, cu temelia în valori 
democratice, este capabilă să-i primească pe cei care 
au nevoie de ajutor. Evenimentele din ultimul an, criza 
refugiaţilor, deciziile de a rezolva cumva problemele 
acestor oameni arată care sînt valorile europene puse în 
capul mesei: toleranţa, respectarea drepturilor omului, 
crearea de oportunităţi egale.” 

“În Europa mă simt acasă. uniunea Europeană a lăsat 
hotarele deschise şi pentru tinerii din Est, pentru visurile 
lor.  Am decis să-mi fac studiile în Europa, pentru că 
vorbesc 3 limbi – franceza, engleza şi spaniola; pentru 
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că ştiu că voi fi acceptată de acel mediu şi voi avea şansa 
să mă realizez în plan profesional. După absolvirea 
facultăţii vreau să mă întorc în țară, ca să contribui la 
aducerea Europei acasă. Pentru mine, Europa înseamnă: 
posibilităţi, stabilitate şi un viitor mai bun. Pentru mine, 
Europa înseamnă acasă.” 

“Am îndrăgit Germania pentru curăţenia impecabilă, 
pentru spaţiile verzi îngrijite, pentru organizarea vieţii 
cotidiene. Am îndrăgit oamenii ei: sînt cu adevărat liberi, 
respectă cu stricteţe legile, sînt dispuşi să ajute pe oricine 
are nevoie, sînt calmi, zîmbitori. Răceala germană s-a 
dovedit a fi un stereotip. Am îndrăgit o altă ţară decît 
patria mea. Am descoperit o a doua casă, pentru că 
oamenii împărtăşesc aceleaşi valori ca şi mine, pentru 
că mă regăsesc în acest mod de a gîndi şi a exista. vreau 
să învăţ aici, dar să revin acasă, ca să creăm o Moldovă 
prosperă, ca şi tinerii germani să poată spune că aici se 
simt ca acasă.”

* * * 
Propunem mai jos suportul didactic la tema Proce-

sul politic şi vocea cetăţenilor în Uniunea Europeană, 
inclus în varianta actualizată a curriculumului Integrare 
europeană pentru tine.

Competenţe curriculare:
•	 caracterizarea mecanismelor de funcţionare 

şi/sau a acţiunilor principalelor organizaţii şi 
instituţii europene;

•	 formularea, în prezentări orale sau scrise, a unor 
opinii referitoare la valorile, principiile şi practi-
cile care definesc comunitatea europeană.

Obiective: 
La finele activităţii, elevii vor putea:
•	 să enumere modalităţi prin care vocea cetăţenilor 

se face auzită în spaţiul politic european;
•	 să aprecieze eficienţa iniţiativei civice europene 

ca modalitate de participare a cetăţenilor la pro-
cesul decizional al uE;

•	 să exprime opinii argumentate despre importanţa 
dreptului de a adresa petiţii, ca modalitate de par-
ticipare a europenilor la procesul politic din uE.

IMPlICă-TE!
•	 Cetăţenii sau guvernele trebuie să aibă un cuvînt mai greu de spus despre felul în care sînt soluţionate ches-

tiunile europene?
•	 Completează tabelul de mai jos, coloana CUNOSC.

Prin intermediul
următoarelor instituţii:

Cum pot influenţa europenii asupra politicilor uE?
CuNOSC 
(din temele studiate anterior)

ACTuAlIzEz 
(din informaţiile temei date)

Parlamentul European
Consiliul uniunii Europene
Consiliul European
Comisia Europeană

INFORMEAză-TE!
Citeşte atent textul şi:
•	 explică de ce este important ca cetăţenii statelor membre să participe la procesul politic din uE;
•	 completează tabelul de mai sus, coloana ACTUALIZEZ.

DE CE ESTE IMPORTANT CA CETăŢENII Să PARTICIPE LA PROCESuL POLITIC AL uE?
Succesul edificării europene este indisolubil legat de gradul de adeziune a cetăţenilor la acest proiect. unitatea 

politică şi acţiunea comună a statelor membre nu pot fi justificate fără a avea certitudinea că europenii se văd sau, 
cel puţin, se descoperă ca apartenenţă la comunitatea politică europeană. O mare solidaritate europeană implică 
în acest proiect şi cetăţenii, nu doar elita politică. Produsul valoric al procesului ar fi ca aceştia să se identifice 
cu instituţiile, normele şi acţiunile europene. Pentru aceasta, este nevoie ca cetăţenii să fie informaţi, să înţeleagă 
modalitatea de funcţionare a instituţiilor europene, să le pese de modul în care se dezvoltă proiectul european, să 
considere oportună participarea personală la soluţionarea problemelor comune. 

Este important ca activitatea instituţiilor europene să fie cît mai transparentă. A cunoaşte nu este suficient. 
Solidaritatea europeană poate fi dezvoltată prin implicare personală în procesul decizional al uE. O ocazie în acest 
sens este dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul European. Indiferent de acestea, cetăţenii, prin acţiunile 
lor, pot contribui la alcătuirea agendei europene, pentru a determina cursul politicilor uE. Pot fi menţionate, în acest 
sens, forumurile de discuţii on-line dedicate activităţii uE, unde fiecare se poate implica în dezbateri sau poate 
posta comentarii pe blogurile oficialilor europeni. Tot mai frecvent, cetăţenii se fac auziţi prin asocieri în ONG-uri, 
în mişcări politice şi în crearea unor partide politice europene.

dezvoltarea Gîndirii CritiCe
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Cum participă cetăţenii europeni la procesul politic al uE? Este o mare provocare pentru instituţiile uE de a 
oferi cetăţenilor modalităţi eficiente şi credibile de participare la procesul politic al uniunii. Să analizăm mai jos 
două dintre acestea.

INIŢIATIVA CETăŢENEASCă EuROPEANă SAu INIŢIATIVA CIVICă EuROPEANă
Este o inovaţie introdusă de Tratatul de la lisabona. Ea oferă cetăţenilor dreptul să solicite Comisiei Europene 

să pregătească o propunere legislativă. Totuşi, iniţiativa nu trebuie confundată cu un referendum, deoarece 
cetăţenii nu pot elabora legi de sine stătător. Există anumite condiţii pentru ca o iniţiativă a cetăţenilor europeni 
să fie acceptată. Ea trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai uniunii. Semnăturile (pot fi 
electronice) trebuie colectate timp de un an, de la cel puţin 7 ţări din 28 de state membre. În plus, o iniţiativă 
poate să se refere doar la chestiuni care intră în sfera competenţelor uE şi care subscriu valorilor fundamentale 
ale uE. (vezi: Sursa 1. Procesează informaţia!)

DREPTuL LA PETIŢIE
Adresarea de petiţii constituie o posibilitate pentru cetăţenii şi rezidenţii europeni de a comunica cu Parlamentul 

European, fiind unul dintre drepturile europene fundamentale. Orice cetăţean al uE are dreptul de a adresa petiţii 
Parlamentului, sub forma unei plîngeri sau a unei cereri, privind o problemă care ţine de unul dintre domeniile 
de activitate ale uniunii. Petiţiile, individuale sau de grup, pot fi adresate în formă fizică sau electronică, prin 
intermediul site-ului Parlamentului European.

Petiţiile sînt examinate de Comisia pentru petiţii, care, iniţial, decide cu privire la admisibilitatea (acceptarea) 
lor, iar ulterior, în colaborare cu Comisia Europeană, este însărcinată cu soluţionarea acestora. Comisia poate so-
licita Comisiei Europene să furnizeze informaţii pertinente sau să formuleze opinii vizavi de aspectele menţionate 
de către petiţionari. Se poate adresa altor comisii ale Parlamentului European, în cazul în care se cere modificarea 
dispoziţiilor legislative în vigoare. Comisia pentru petiţii poate, de asemenea, să organizeze audieri sau să trimită 
membrii săi în misiuni de informare la faţa locului. (vezi: Sursa 2. Procesează informaţia!)

Tabeul 1. Cele mai frecvente teme ale petiţiilor înregistrate (2009-2012). Sursa: http://www.europarl.europa.eu 
Tema (în ordinea ponderii din 2012) 2009 2010 2011 2012

Drepturile fundamentale 430 22,3% 338 20,4% 297 21,0% 500 25,1% 
Mediul 229 11,9% 246 14,9% 260 18,4% 279 14,1% 
Piaţa internă 142 7,4% 135 8,2% 116 8,2% 143 7,2% 
Sănătatea 104 5,4% 83 5,0% 74 5,2% 110 5,5% 
Drepturile consumatorilor 96 5,0% 84 5,1% 55 3,9% 101 5,1% 
bunăstarea animalelor 37 1,9% 34 2,1% 36 2,5% 60 3,0% 
TOTAL petiţii înregistrate 1 924 1 655 1 414 1 986 

PROCESEAză INFORMAŢIA!
SuRSA 1. Iniţiativa cetăţenească: Fiecare iniţiativă respinsă creează un milion de eurosceptici. Interviu cu 

raportorul György SChÖPFlIN (PPE, ungaria)
Î: Atunci cînd a fost lansată, în urmă cu trei ani, iniţiativa cetăţenească europeană a adus speranţa unei 

implicări mai puternice a cetăţenilor europeni în procesul decizional. unde ne aflăm acum?
R: Din cunoştinţele mele, au fost lansate 51 de iniţiative, niciuna dintre ele nu şi-a atins obiectivul, adică o acţiune 

legislativă. Am vorbit cu multe persoane din societatea civilă, care spun că toate aceste lucruri sînt inutile, că este o 
manipulare, deoarece Comisia nu va accepta pur şi simplu iniţiativele. Persoanele mai moderate spun însă că Comisia nu 
face o treabă foarte bună. Dar sînt speranţe că, graţie Parlamentului, cu raportul meu, vom putea schimba acest lucru.

Mai degrabă, Comisia a mers pe calea legală, decît pe cea politică. Nu cred că a înţeles că acesta este un mod 
de a implica cetăţenii. Este nevoie de mult timp să strîngi un milion de semnături, dar asta înseamnă că sînt un 
milion de oameni care se implică. De fiecare dată cînd este respinsă o iniţiativă care a colectat un milion de sem-
nături, se creează un milion de eurosceptici.

Î: Cum credeţi că poate fi îmbunătăţită procedura? unele campanii au raportat probleme cu cerinţe de 
colectare a documentelor în statele membre, iar alţii spun că un an pentru a colecta un milion de semnături 
este o perioadă prea scurtă.

R: Sînt destul de pregătit să ascult un argument în ceea ce priveşte faptul că un an nu este suficient, dar, din 
păcate, aşa este specificat în Tratat şi nimic nu poate fi schimbat. Cred că s-a creat o idee generală cum că ar trebui 
să existe unele obstacole, din cauza fricii că o să fie o mulţime de iniţiative superficiale.
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Accept faptul că instrumentul nu este uşor de utilizat, dar cred că el poate fi făcut să funcţioneze. Marea pro-
blemă constă în faptul că lansarea unei iniţiative este mult mai scumpă decît cred oamenii. Cei care au trecut peste 
pragul acesta au avut susţinători, dar atunci există o teamă reală că o afacere mare va acapara iniţiativa.

http://www.europarl.europa.eu 
Studiază sursa şi:
•	 identifică opinia interlocutorului despre eficienţa iniţiativei cetăţeneşti ca modalitate de participare a cetă-

ţenilor la procesul politic al uE.

SuRSA 2. Petiţii adresate Parlamentului European: Incompatibilitatea cu legislaţia UE a legii privind 
amenajarea urbană a regiunii Valencia, Spania
Numeroase petiţii, semnate de peste 15000 de persoane, au contestat o lege privind amenajarea urbană adoptată 
de către regiunea autonomă valencia, care, potrivit petiţionarilor, le încălca drepturile de proprietari de bunuri 
imobiliare. Comisia pentru petiţii a organizat două misiuni de informare la valencia. Acţiunea Comisiei a determinat 
autorităţile regiunii autonome valencia să modifice legislaţia, Parlamentul fiind invitat să propună recomandări în 
materie. Recomandările au făcut obiectul unei rezoluţii adoptate în decembrie 2005. În 2006, Parlamentul a primit 
o petiţie în care se afirma că autorităţile din Alicante, neţinînd seama de abrogările operate, au adoptat planuri de 
amenajare urbană fără respectarea reglementărilor europene în materie de mediu şi de achiziţii publice. Comisia 
de petiţii a organizat o misiune de informare la faţa locului, ale cărei rezultate au constituit tema unei rezoluţii a 
Parlamentului, adoptată în iunie 2007. Timp de mai multe luni, aceste recomandări au rămas fără ecou în rîndurile 
autorităţilor locale în cauză. Comisia Europeană a decis, în cele din urmă, să înainteze o acţiune împotriva Spaniei 
la Curtea de Justiţie, pentru nerespectarea Directivei privind achiziţiile publice. la solicitarea Comisiei pentru 
petiţii, Comisia Europeană a deschis, de asemenea, o anchetă privind mai mult de 250 de proiecte de amenajare 
urbană care nu respectau Directiva-cadru privind apa. În cele din urmă, în martie 2009, […] Parlamentul a adoptat 
o rezoluţie privind impactul urbanizării extensive din Spania asupra drepturilor individuale ale cetăţenilor europeni, 
asupra mediului înconjurător şi asupra aplicării legislaţiei uE. Rezoluţia invita guvernul Spaniei şi autorităţile 
regionale să efectueze o examinare amănunţită a actelor normative care afectau drepturile proprietarilor privaţi, 
pentru a le alinia la reglementările uE. În urma acestor acţiuni, autorităţile din Alicante au renunţat la planurile 
de amenajare urbană prevăzute pentru satul Parcent.

http://www.europarl.europa.eu 
Studiază sursa şi:
•	 identifică acţiunile Parlamentului European, inclusiv ale Comisiei pentru petiţii, şi cele ale Comisiei Europene 

în vederea soluţionării petiţiei.
COMuNICă ŞI DECIDE!

Studiu de caz: un grup de europeni a colectat un milion de semnături prin care solicită Comisiei Europene 
să pregătească o propunere legislativă privind introducerea uniformei şcolare în toate instituţiile de învăţămînt 
primar din statele membre ale uE.

dezvoltarea Gîndirii CritiCe

Studiază materialul suport al temei şi:
•	 decide dacă cazul propus poate fi subiectul unei 

iniţiative civice europene.

EXPRIMă-ŢI ATITuDINEA!
Studiază sursele 1 și 2 şi:
•	 exprimă-ţi argumentat opinia despre eficienţa şi 

credibilitatea pentru europeni a iniţiativei cetă-
ţeneşti şi a dreptului la petiţie ca modalităţi de 
participare la procesul politic al uE.

ACŢIONEAză! 
Consultă Portalul pentru petiţii al Parlamentului 

European (https://petiport.secure.europarl.europa.eu/
petitions). Studiază petiţiile pentru care termenul de 
exprimare a sprijinului n-a expirat. Selectează o peti-
ţie ce abordează un subiect relevant pentru tine. Din 

perspectiva unui deputat al Parlamentului European, 
elaborează un discurs prin care să susţii cererea/iniţiativa 
petiţionarului/petiţionarilor. 
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aplicarea tonurilor acromatice 
în cadrul cursului Bazele 

artei decorative – exercițiu 
pentru dezvoltarea 

imaginației creatoare
Rezumat: Cursul Bazele artei decorative este fundamentat 

pe un șir de exerciții, care au scopul de a descoperi și a dezvolta 
potențialul creator al studenților. Aplicarea tonurilor acroma-

tice este un exercițiu de inițiere în acest curs. Atît partea teoretică, cît și cea practică exercită o influenţă benefică asupra laturii 
artistice a celui educat, asigură condiţii favorabile stimulării imaginației, diminuînd, totodată, indigența procesului creator. 

Abstract: Decorative Art Fundamentals course is based on a series of exercises that aim to discover and develop creative 
potential of students. Application of achromatic tones is an initiating exercise in this course. Both the theoretical and practical 
part of the course are important, because they exert a benefic influence on the artistic side of students, providing favorable 
conditions to stimulate imagination and diminishing the poverty of creative process.

Keywords: Creativ imagination, noncolors, Decorative Art Fundamentals course, exercises, creative potential, students.

doCendo disCimus

Daniela
roșCa-Ceban

doctorandă, UPSC Ion Creangă

Olimpiada
arbuz-sPatari

dr., conf. univ.,  upsc Ion Creangă

Dezvoltarea imaginației creatoare constituie un 
obiectiv important în cadrul învățămîntului artistic. 
Marea provocare însă este indigența la dimensiunea 
creativă, generată de tendința de a reda mecanic mate-
rialul studiat. Cursul Bazele artei decorative, pe lîngă 
conținutul său teoretic, include un șir de exerciții, care 

îi oferă educatului posibilitatea de a se familiariza cu 
domeniul artistic și de a-și dezvolta creativitatea. 

Imaginația creatoare reprezintă forma cea mai înaltă 
şi specifică pe care o poate atinge imaginația umană. 
Criteriile care definesc acest termen sînt: gradul de 
originalitate, gradul de noutate, importanţa socială a 
produsului final. Transformările aplicate materialului 
iniţial se subordonează în mod deliberat acestor criterii, 
urmărindu-se respectarea şi satisfacerea lor la cote cît 
mai înalte. Astfel, sub aspect reflectoriu, imaginația 
creatoare ne apare ca reprezentare şi anticipare a no-
ului, din perspectiva realizabilităţii sale în plan ideal-
intern şi material (obiectual)-extern. latura creativă 
nu se reduce la modul de transformare şi combinare a 
secvenţelor imagistice; ea presupune şi legarea a ceea 
ce se produce de o semnificaţie, de o anumită funcţie 
utilitară pentru om, pentru societate. Aceasta înseamnă 
stabilirea unei relaţii specifice de corespondenţă adap-
tativă între produsele imaginației şi stările de necesitate, 
începînd cu trebuinţele bazale – biologice şi materiale 
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– şi terminînd cu cele spirituale – de cunoaştere, creative 
etc. [5, p. 529].

Cursul Bazele artei decorative a fost elaborat cores-
punzător cerinţelor contemporane în domeniu, mijloa-
cele, metodele şi principiile de exprimare plastică fiind 
expuse în lanţ metodic. Se solicită realizarea lucrărilor 
decorative pe suprafaţa plană. Aceasta constituie pri-
ma parte din gramatica limbajului plastic, obiectivul 
esenţial urmărit fiind formarea gîndirii compoziţional-
creatoare [4, p. 6].

Dezvoltarea imaginației creatoare este un proces 
de lungă durată, derulat în baza anumitor metode, 
implicînd motivația, dorința de a face ceva nou. O 
modalitate artistică de cultivare a imaginației este 
aplicarea tonurilor acromatice. 

Obiectivele orei de inițiere sînt formulate astfel:
•	 la nivel  teoretic:  să cunoască tonurile 

acromatice; 
•	 la nivel praxiologic: să extragă tonuri acromatice, 

realizînd o compoziție decorativă frontală;
•	 la nivel creativ: să elaboreze individual o 

compoziţie decorativă frontală prin utilizarea  
tonurilor acromatice.

Metode didactice aplicate:
•	 Conversația;
•	 Demonstraţia;
•	 Explicaţia;
•	 Observarea independentă.
Materiale didactice utilizate:
•	 Tablă, cretă, scheme compoziţionale;
•	 lucrări practice la tema dată din fondul 

metodic;
•	 Cărţi şi albume de specialitate;
•	 Spectrul cromatic și acromatic.
Conţinutul teoretic al lecţiei va contribui la inițierea 

în curs, a cărui finalitate este dezvoltarea laturii artistice 
a educatului, la general, și a imaginației creatoare, în 
special.

Societatea modernă organizează institute pentru 
cercetarea şi folosirea culorii, valorificînd contrastele 
şi combinaţiile cromatice în amenajarea interioarelor, 
în vestimentaţie, publicitate, industrie, comerţ, trans-
porturi, artă şi arhitectură, sănătate, diagnostic psihic şi 
caracterizare comportamentală, artă fotografică, cinema-
tografie, televiziune, fiind un instrument eficient pentru 
dezvoltarea inteligenţei, a creativităţii [7, p. 40]. Ştiinţa 
culorii este una dintre puţinele discipline corelate cu 
ramurile cele mai variate ale cunoaşterii: artă, biologie, 
fizică, chimie, psihologie, geologie etc., probînd o certă 
interdisciplinaritate.

Culoarea este o proprietate a materialelor şi a obiec-
telor, reprezentînd o parte constitutivă a experienţei 
umane în evoluţia sa. Natura, plasticienii şi tehnicienii 
o produc în diferite moduri. Coloranţii şi pigmenţii sînt 

principalele ei surse. la origine, culoarea este formată 
prin absorbţia selectivă de către material a unor radiaţii 
din lumina vizibilă, asociată cu o reflexie corespunză-
toare [7, p. 39]. Deci culorile, așa cum le percepem noi, 
nu sînt altceva decît proprietatea obiectelor din jurul 
nostru de a reflecta undele electromagnetice ale luminii 
într-o anumită proporție. Albul este rezultatul reflexiei 
totale, în timp ce negrul este rezultatul absorbției totale 
a luminii.

Nonculorile sînt formate din alb și negru și din 
combinațiile dintre ele, care rezultă în nenumărate tonuri 
de gri neutru (Figura1).

Figura1. Extragerea tonurilor acromatice

Albul, negrul și griurile derivate sînt considerate 
neutre, de aceea ele pot fi combinate cu orice culoare, 
fără a pune în pericol calitatea raportului cromatic. În 
pictură sînt folosite pentru a pune în valoare culorile 
pure. un alt rol pe care îl pot juca albul, negrul sau 
griurile neutre este cel de pauză cromatică, ele neavînd 
caracter cromatic propriu-zis. Pot fi întrebuințate pen-
tru a tempera o culoare pură, pentru a despărți culori 
ce nu creează armonie sau pentru a obține contrastul 
simultan [8].

Albul şi negrul sînt considerate nonculori, întrucît 
nu conţin pigmenţi cromatici. Albul reprezintă lumi-
na, iar negrul – întunericul. Amestecîndu-le fizic, în 
proporţii diferite, ne alegem cu tonuri acromatice sau 
neutre. Atunci cînd amestecul cantitativ este progresiv, 
se obţine scara valorică a griului neutru. Ca pigmenţi 
acromatici, albul şi negrul au un rol important în des-
chiderea sau închiderea culorii. Albul ajută la obţinerea 
tonurilor deschise – degradeuri deschise, iar negrul ajută 
la obţinerea tonurilor închise – degradeuri închise. Dacă 
într-o lucrare se utilizează o singură culoare amestecată 
fizic cu alb şi negru, în cantităţi diferite, se obţine tema 
plastică monocromia [3, p. 19].

Conţinutul praxiologic al lecţiei va contribui la 
înțelegerea etapelor de elaborare a lucrării creative, 
avînd următoarele rigori:

•	 Aspectul constructiv al lucrării este reprezentat 
în Figura 2. Dimensiunile stabilite ale lucrării 
sînt 13,5 x 13,5 cm, deci aceasta va avea formă 
pătrată. la 1,5 cm mai jos de lucrare se va plasa 
extragerea în 9 paşi.

•	 Pasul între tonurile reprezentate în Figura 3 are 
lungimea de 3 cm și lăţimea de 1,5 cm. Mai jos de 
extragere, vor fi indicate caracterele; intervalul 
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dintre extragere și caractere este de 2 cm. 
•	 Caracterul 1 este spaţiul în care se indică denumirea temei, distanţa dintre linia de sus și cea de jos este de 

5 mm, intervalul între caractere este de 2 mm. Caracterul 2 este spaţiul în care este 
indicat numele, prenumele, grupa și anul realizării.
•	 Extragerea tonurilor acromatice se realizează de la alb la gri, la negru.
•	 Tonurile se grupează în 3 categorii – 3 tonuri deschise, 3 tonuri intermediare, 
3 tonuri închise (Figura 3).

 

Figura 2. Aspectul constructiv al lucrării  Figura 3. Categoriile tonurilor acromatice

•	 unirea în cantităţi egale a pigmentului alb cu cel 
negru va rezulta tonul gri: 1+2 =3.

•	 unirea în cantităţi egale a pigmentului alb cu cel 
gri va rezulta un ton intermediar gri cu nuanţă 
mai deschisă: 1+3= 4.

•	 unirea în cantităţi egale a pigmentului negru cu 
cel gri va rezulta un ton intermediar gri cu nuanţă 
mai închisă: 3+2=5.

•	 Prin unirea tonurilor adiacente, se vor obţine 
tonurile intermediare din pas în pas.

•	 Forma de bază în această lucrare creativă va 
fi pătratul, vor apărea 3 grupe de forme: mari 
(15%), mici (70%), mijlocii (15%). Formele mari 
evidențiază centrul compoziţional, iar cele mici 
vor predomina cantitativ. 

•	 Fondalul lucrării va fi tratat prin extragere, la fel 
ca și formele din acest spaţiu. Pentru accentuarea 
centrului compoziţional, pot fi întrebuinţate 

elementele limbajului plastic: punctul, linia, pata 
și conturul.

Imaginația creatoare în cadrul acestui exercițiu va fi 
stimulată de condițiile de realizare a lucrării. Elaborarea 
compozițiilor plastice este posibilă prin aplicarea creativă 
a elementelor limbajului plastic, etapizat: 

•	 colectarea informației vizuale; 
•	 determinarea și selectarea elementelor plastice și 

a formelor geometrice; realizarea temei propuse 
în crochiuri (schițe-căutări); 

•	 elaborarea proiectului (schiță mărită); 
•	 executarea proiectului artistic în tehnicile respec-

tive ale cursului [1, p. 100].
Respectînd aceste condiții, este stimulată inventivi-

tatea, un aspect al imaginației creatoare.
Iată cîteva exemple de lucrări executate de studenții 

anului I în cadrul exercițiului Aplicarea tonurilor 
acromatice:

 4a  4b  4c  4d
În Figura 4a, a fost evidențiat elementul limbajului plastic pata. În Figura 4b, elementul limbajului plastic utilizat 

pentru evidențierea centrului compozițional este linia plastică în toate aspectele ei. În Figura 4c, observăm cizelarea 
artistică a elementului plastic punctul. În Figura 4d, este prezentat un exemplu mai deosebit sub aspect constructiv, 
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deoarece combină toate elementele limbajului plastic: 
punctul, linia, pata și conturul, evidențiindu-se starea 
activă a lucrării creative.

În concluzie: Aptitudinile artistice, similar oricărei 
alte aptitudini, se dezvoltă prin exersare, prin interme-
diul exercițiilor de profil. Cursul Bazele artei decorative 
și-a demonstrat valențele în procesul instructiv, contribu-
ind la dezvoltarea imaginației creatoare și la modelarea 
personalității viitorilor artiști plastici. 
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o abordare critică a rolului 
Consiliului de administraţie 

în autoconducerea
  şcolii

Angela mușenCo

gr. did. I, Direcţia Învăţămînt Soroca

 Rezumat: În articol este abordată problema descentra-
lizării sistemului educaţional din R. Moldova. Noul context 
legislativ (Codul Educaţiei, Strategia Educaţia 2020) promo-
vează principiile descentralizării managementului educaţional 
prin crearea în instituţiile de învăţămînt a Consiliului de Ad-

ministraţie (CA). Deşi CA nu este un element de noutate, Regulamentul de funcţionare aprobat recent aduce schimbări majore, 
care vizează modificarea componenţei consiliului, procedura de desemnare a preşedintelui, investirea cu atribuții destul de 
largi în ceea ce privește resursele umane, materiale şi financiare ale şcolii. Există temeri că activitatea CA ar putea avea un 
impact nesemnificativ asupra instituţiilor, dat fiind faptul că majoritatea membrilor CA au foarte puţine tangenţe cu şcoala şi 
cunosc insuficient domeniul educaţiei. Prin urmare, instruirea membrilor CA este la ordinea zilei.

 Abstract: The article treats the issue of decentralization of the education system in Moldova. The new legislation (Education 
Code, Education Strategy 2020) promotes the principles of decentralization of the education management, by creating Adminis-
tration Councils in the educational institutions. Although the Administration Councils are not a novelty in our educational system, 
the new Regulation on functioning brings major changes by modifying the composition of the Council, through the procedure of 
appointing the president of the Council, by granting him large enough attributions concerning human, material and financial 
resources of the school. There are some fears that their activity might have insignificant impact on institutions, considering that 
the majority of members of the Council have few relations with the school and don’t know well enough the educational field. In 
this situation it is absolutely necessary to train the members of the Administration Councils. 

Keywords: Administration Councils, education management, decentralization of the education management, Education 
Code, Education Strategy 2020.

 În ultimele decenii, se atestă o tendinţă globală de descentralizare a sistemelor educaționale. Procesul presupune 
transferul puterii de decizie de la ministerele de resort la organele administraţiei locale, comunităţi şi şcoli. Într-o 
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lume în care cele mai multe guverne s-au confruntat cu capcanele învăţămîntului centralizat – proastă calitate a 
serviciilor educaţionale, ineficienţă în procesul de luare a deciziilor – avantajele teoretice ale descentralizării au 
devenit extrem de atrăgătoare. Se crede, şi nu fără temei, că autorităţile locale şi comunităţile sînt mai bine pozi-
ţionate să guverneze şcolile şi că urmărirea intereselor directe ale părinţilor şi ale altor actori locali poate conduce 
la o mai bună administrare a acestora. Astfel, educaţia descentralizată promite să fie mai eficientă, să reflecte mai 
bine priorităţile locale, să încurajeze participarea şi, nu în ultimul rînd, să sporească calitatea serviciilor.

 Descentralizarea învăţămîntului de la noi a fost şi este parte integrantă a reformei în educaţie, menită să creeze 
un sistem administrat şi finanţat conform rigorilor europene, în ceea ce priveşte calitatea actului instructiv-educativ. 
Acest proces are trei mari zone de cuprindere: administrativă, financiară şi curriculară. În rîndurile de mai jos, ne 
vom referi la primul aspect – descentralizarea administrativă la nivelul instituţiei de învăţămînt. Politica Ministerului 
Educației (ME) privind descentralizarea managerială este prezentată în Codul Educaţiei (art. 49), prin care Consiliul 
de Administraţie (CA) este desemnat drept organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ. ulterior, 
prin Ordinul ME nr. 77 din 20 februarie 2015, a fost aprobat şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
CA din instituţiile de învăţămînt general. Consiliul de Administraţie nu este un element de noutate în sistemul nostru 
educaţional, acesta şi-a găsit reflectare începînd cu legea învăţămîntului din 1995, în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar. Noul context legislativ însă schimbă semnificativ componenţa 
consiliului, majoritatea membrilor fiind din comunitate, dar nu cadre didactice. CA este condus de o altă persoană 
decît directorul instituţiei de învăţămînt, desemnată de membri prin vot secret. Prin legea intrată în vigoare recent, 
CA dobîndește puteri largi, acestuia oferindu-i-se controlul asupra resurselor umane, materiale şi financiare din 
şcoală. Să analizăm cum se schimbă rolurile şi competenţele CA, exemplificînd cu cele mai importante atribuţii 
(vezi Tabelul 1).

Tabelul 1. Rolurile şi atribuţiile Consiliului de Administraţie
Legea învăţămîntului, 1995 Codul Educaţiei

St
ru

ct
ur

a
C

A

Directorul, directorii adjuncţi, contabilul, cadre 
didactice, psihologul şcolar, reprezentantul 
comitetului sindical; cîte un reprezentant al 
părinţilor, elevilor, autorităţii administraţiei 
publice locale.

4 cadre didactice, inclusiv directorul şi directorul 
adjunct; 3 reprezentanţi ai părinţilor; 1 reprezentant al 
APl; 1 reprezentant al Consiliului elevilor.

M
an

ag
em

en
tu

l 
op

er
aţ

io
na

l

Asigură punerea în aplicare a prevederilor 
legii învăţămîntului, a ordinelor, instrucţiu-
nilor şi regulamentelor emise de minister, de 
direcţia de învăţămînt raională.
Elaborează şi aprobă Regulamentul intern, 
urmăreşte respectarea acestuia de către 
personalul instituţiei.

Avizează anual numărul de clase şi numărul de elevi 
în fiecare clasă. 
Aprobă orarul şcolii, Regulamentul intern al acesteia.
Organizează anual completarea cardurilor de raportare 
cu privire la nivelul de satisfacţie al elevilor, părinţilor, 
cadrelor didactice față de serviciile instituţiei.

M
an

ag
e-

m
en

tu
l

fin
an

ci
ar

Avizează şi propune spre aprobare proiectul 
planului anual de venituri şi cheltuieli.
hotărăşte care este strategia de realizare şi 
gestionare a resurselor financiare extrabugetare, 
conform legislaţiei în vigoare.

Participă la elaborarea proiectului bugetului.
Gestionează resursele financiare provenite din alte 
surse decît cele bugetare.
Stabileşte destinaţia veniturilor proprii ale instituţiei.

M
an

ag
em

en
tu

l
re

su
rs

el
or

 u
m

an
e

Avizează proiectele de state de funcţii ale 
instituţiei.
Analizează abaterile săvîrşite de personalul 
instituţiei în interiorul acesteia şi în afara ei.

Participă la evaluarea directorului şi a activităţii per-
sonalului din şcoală; la concursul pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi/sau de director adjunct.
Avizează şi revizuieşte anual fişele de post ale 
angajaţilor.
Numeşte comisiile de cercetare disciplinară pentru 
personalul din instituţie.
Avizează statul de funcţii pentru personalul din 
şcoală.
Propune, motivat, conducătorului OlSDÎ eliberarea 
din funcţie a directorului instituţiei de învăţămînt de 
stat, cu votul a 2/3 din membri.
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M

an
ag

e-
m

en
tu

l 
cu

rr
ic

u-
lu

m
ul

ui Controlează periodic parcurgerea materiei 
de studiu şi evaluarea ritmică a elevilor, 
solicitînd rapoarte sintetice din partea şefilor 
de catedre/comisii metodice.

Stabileşte şi aprobă componenta şcolară a Planului-
cadru.
Aprobă disciplinele opţionale.

M
an

ag
em

en
tu

l 
st

ra
te

gi
c

Elaborează programul de dezvoltare instituţi-
onală, planul managerial anual de activitate.
Stabileşte proceduri pentru asigurarea func-
ţionalităţii conexiunii şcoală-familie prin 
intermediul comitetelor de părinţi.
Administrează, prin delegare din partea APl, 
terenurile şi clădirile instituției.

Aprobă planul de dezvoltare a şcolii.
Îşi asumă, alături de director, răspunderea publică 
pentru performanța instituţiei de învăţămînt.

 
CuM AR PuTEA CONSILIuL DE ADMINISTRAŢIE 

Să ÎMBuNăTăŢEASCă ŞCOALA? 
Orice director îşi doreşte ca şcoala lui să fie “bună” 

sau, cel puţin, să devină mai bună. Şi, fără îndoială, 
există mai multe moduri de a o face. unii manageri 
văd schimbarea în achiziţionarea de echipamente 
moderne sau mobilier, alţii – în ameliorarea climatu-
lui educaţional, a reuşitei elevilor etc. Dar imaginea 
şcolii, bună sau mai puţin bună, se edifică şi pe baza 
relaţiilor care se leagă între participanţii la procesul 
educaţional, în primul rînd elevi şi părinţi. Ideea lor 
de şcoală bună poate fi diferită de cea a directorului, 
însemnînd o şcoală în care copilul se află în siguranţă, 
nu este agresat de colegii mai mari (nici de profesori), 
are toate şansele să-şi dezvolte potențialul. Pentru 
cadrele didactice este important ca locul lor de muncă 
să fie dotat cu cele necesare, elevii să fie silitori şi 
responsabili, iar părinţii şi administraţia să răspundă 
adecvat la toate solicitările şi aşteptările pe care le au. 
Opiniile elevilor variază, în funcţie de vîrstă, acestea, 
totuşi, nu sînt atît de departe de cele ale profesorilor 
sau ale părinţilor. Astfel, toţi participanţii la procesul 
educaţional au propria părere despre ceea ce poate fi 
schimbat sau îmbunătăţit în viaţa şcolii. Consiliul de 
Administraţie este platforma unde părţile interesate 
se pot întîlni şi înţelege asupra aceea ce este o şcoală 
bună şi cum s-o facă mai bună, valorificîndu-şi ca-
pacităţile. 

Cum poate fi realizat acest lucru? Cea mai simplă 
cale, desigur, sînt discuţiile cu părinţii, cu membrii 
Comitetului de părinţi şi ai Consiliului elevilor. O altă 
modalitate ar fi aplicarea chestionarelor (cardurilor 
de raportare), prin intermediul cărora părinţii, elevii, 
cadrele didactice vor putea să-şi exprime doleanţele. 
Propunerile odată colectate şi analizate, se va negocia 
care dintre ele va fi realizată în acest an şi care ur-
mează a fi lăsată pe mai tîrziu, în funcţie de resursele 
de care dispune şcoala. bineînţeles, vor exista situaţii 
cînd va fi destul de dificil a le explica părinţilor şi 
elevilor că şcoala nu este „atotputernică” şi nu poate 
duce la îndeplinire ideile care contravin legilor şi 
regulamentelor în vigoare. 

 Deşi se pun mari speranţe în Consiliul de Ad-
ministraţie, există temerea că activitatea acestuia ar 
putea avea un impact nesemnificativ asupra instituţiei. 
Riscul ca acest organ (unde doar 4 membri sînt din 
„interior”, iar ceilalţi 5 nu cunosc domeniul mai deloc) 
să dea dovadă de neprofesionalism la compartimen-
tele buget, curriculum şcolar, evaluare, programe 
educaţionale etc. este mare. Nemulţumirea cadrelor 
didactice de a fi evaluate de către părinţi şi elevi are 
la bază tocmai acest motiv: ”Cum să fim evaluaţi de 
cei ce nu au pregătire ştiinţifică şi psihopedagogică 
necesară?”. lipsa unor competenţe îi poate reduce 
pe părinţi la tăcere. 

un alt aspect de îngrijorare... Marea majoritate a 
adulţilor din unele localităţi rurale din republică au 
emigrat temporar în căutarea unui loc de muncă. Prin 
urmare, membrii Consiliului de Administraţie din 
şcolile din aceste sate îi vor găsi cu greu pe părinţi, 
pentru participare la şedinţe. În plus, interesul părinţilor 
pentru implicare în activitatea consiliului este pe ter-
men scurt, atît cît copilul învaţă în şcoală (componenţa 
Consiliului de Administraţie este aprobată pentru un 
termen de 5 ani). Acelaşi lucru poate fi spus şi la adresa 
reprezentanţilor APl, al căror interes se extinde doar 
pe durata mandatului. Oare mulți părinţi sînt dornici de 
a rupe din timpul lor pentru treburile şcolii? Conform 
Regulamentului, membrii CA se întrunesc lunar sau 
la necesitate, munca lor însă, „impregnată” de destulă 
responsabilitate, nu este remunerată. 

Şi încă un semn mare de întrebare. Deşi avem re-
zultate modeste la evaluările internaţionale, sondajele 
din ultimii ani arată că 80% din populaţie este satisfă-
cută de calitatea educaţiei de la noi. Despre ce fel de 
susținere şi implicare a părinţilor şi a comunităţii în 
reforme putem vorbi?

Totuşi, dacă vrem să avem în instituţiile noastre de 
învăţămînt consilii de administraţie eficiente, care să 
poată să ia decizii corecte, membrii acestora trebuie 
instruiţi. la nivel internaţional, există practici care 
ar putea fi preluare şi adaptate la realităţile noastre. 
bunăoară:

 • În România,  cu suportul Fundaţiei Soros, a fost 

o abordarE critică a rolului consiliului dE adMinistraţiE în procEsul 
dE autoconducErE a şcolii
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elaborat Ghidul consiliilor de administraţie, în 
care sînt analizate şi delimitate atribuţiile direc-
torilor de şcoală și cele ale membrilor Consiliului 
de Administrație, în scopul evitării suprapuneri-
lor de responsabilităţi. De asemenea, ghidul oferă 
sugestii ce ţin de: 
–  planificarea activităţii şcolare; 
– proiectarea şi executarea bugetului; 
– aprobarea curriculumului la decizia şco-

lii; 
– angajarea profesorilor etc.

•	 În SuA, răspunzător de activitatea Consiliului 
de Administrație este Departamentul Educaţie 
din fiecare stat. Instruirea membrilor CA se 
realizează prin intermediul învăţămîntului la 
distanţă. 

• În Italia, administraţiile instituţiilor de învă-
ţămînt recrutează în componenţa consiliului 
părinţi de diverse profesii: avocaţi, medici, 
oameni de afaceri etc., aceştia devenind per-
soane-resursă pentru buna gestionare a diferi-
telor aspecte ale vieţii şcolare. 

• În Suedia, o atenţie sporită se acordă pregă-
tirii profesionale a directorului: programul de 
formare include dezvoltarea competenţelor 
manageriale, dar şi a capacităţii de a coopera 
eficient cu reprezentanţii părinţilor, ai elevilor, 
ai administraţiei publice, cu membrii comuni-
tăţii etc. 

În afară de instruire, sînt binevenite schimburile 
de experienţă, organizarea unor dezbateri cu parti-
ciparea membrilor Consiliului de Administrație, nu 
doar pentru adaptarea unor practici care s-au dovedit 
a fi de succes, cît pentru evitarea blocajelor ce pot 
să apară.

 ÎN LOC DE CONCLuzII 
Într-o variantă succintă, membrii Consiliului de 

Administrație (şi aici mă refer în special la membrii 
veniţi din afara şcolii) ar trebui să cunoască şi să înţe-
leagă că:

•	 Reforma şcolii este axată pe modernizare şi are 
drept scop asigurarea accesului la educaţie pen-
tru toţi copiii, sporirea calităţii şi a relevanţei 
studiilor. 

•	 Şcolile activează în baza unui Plan-cadru elabo-
rat de minister, în care sînt trecute disciplinele 
obligatorii, structura anului şcolar, intervalul de 
timp dedicat procesului de învăţare, examene-
lor, vacanţelor. Toate aceste prevederi trebuie 
respectate.

•	 Instituţiile de învăţămînt le pot propune elevilor, 
pe lîngă disciplinele de bază, materii opţionale, 

în corespundere cu domeniile lor de interes. 
Doleanţele elevilor însă nu pot fi satisfăcute în-
totdeauna, din cauza unui şir de factori ce ţin de 
dotarea instituţiei, de nivelul de pregătire a cadre-
lor didactice etc. Totuşi, membrii Consiliului de 
Administrație ar trebui să ştie că la proiectarea 
curriculumului la decizia școlii trebuie luaţi în 
calcul alţi factori: 
– nevoia locală de calificare a forţei de 

muncă;
– potenţialul de dezvoltare;
–  resursele comunităţii.

•	 Finanţarea şcolilor se realizează după principiul 
banii urmează elevul, adică instituţia de învă-
ţămînt primește bani în funcţie de numărul de 
elevi ce o frecventează. În fiecare an, se stabileşte 
un cost per elev – aceşti bani nu pot fi cheltuiţi 
oricum, ci strict pe categorii şi articole de chel-
tuieli. Astfel, dacă şcoala are un număr mai mic 
de elevi, mijloacele alocate vor fi utilizate pentru 
salarizarea angajaţilor şi întreţinerea încăperilor, 
mai puţin pentru dotarea cu materiale didactice, 
echipamente şi laboratoare.

•	 În afară de planuri de lucru anuale, şcolile deţin 
planuri de dezvoltare strategică (PDI), în care este 
descris cum se vor dezvolta acestea în următorii 
3-5, ce acţiuni vor fi realizate pentru atingerea 
obiectivelor trasate şi care sînt costurile, or, orice 
dezvoltare necesită resurse suplimentare.

•	 În procesul de evaluare anuală a cadrelor di-
dactice şi a directorului şcolii, vor fi consultate 
opiniile elevilor şi ale părinţilor, în bază de 
chestionare. Misiunea membrilor Consiliului de 
Administrație este să organizeze acest proces cît 
mai obiectiv şi mai transparent.

•	 O şcoală bună nu se limitează la un set de servicii 
educaţionale prestate oficial, ci va depune mereu 
eforturi pentru a rezolva problemele complexe 
de educaţie, pentru a crea un climat favorabil 
dezvoltării potenţialului fiecărui copil. 
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reflecţii după atelierul 
Atragerea resurselor umane 

în educaţie*

Valeriu GorinCioi

formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

iurie Melinte

formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Pornind de la problema enunțată – Tinerii cu vocaţie 
nu merg la facultăţi de profil pedagogic, participanţii, 
lucrînd în grupuri și aplicînd tehnica Arborele problemei, 
au identificat cauzele acesteia:

•	 volum mare de lucru; condiţii grele de muncă 
(copii cu comportament deviant, implicare slabă 
a familiilor – deseori incomplete – în educaţia 
copiilor; numeroase rapoarte, planuri, proiecte 
didactice; curriculum „stufos”; management 
şcolar defectuos; colegi necooperanţi etc.); 

•	 responsabilităţi mari (pentru viaţa şi sănătatea 
copiilor, pentru calitatea actului educaţional, 
pentru rezultatele examenelor de absolvire);

•	 profesia nu este prestigioasă, cadrul didactic nu 
mai este un model valoric şi valorizator pentru 
elevi, părinţi, societate, guvernare;

•	 salarizare neatractivă, infrastructură şcolară 
învechită;

•	 perspective de dezvoltare și creştere în carieră 
modeste.

Toate acestea, şi încă multe altele (declinul demo-
grafic; veşnicele crize sociale, economice şi politice 
etc.), i-au adus pe participanţi la formularea unor 
consecinţe, din păcate dureroase, iar pe alocuri chiar 
dezastruoase, ale nesoluţionării operative a cauzelor 
identificate:

•	 îmbătrînirea periculoasă a colectivelor didacti-
ce; 

•	 accederea şi menţinerea în sistem a unor speci-
alişti mediocri, iar uneori – incompetenţi;

•	 calitate joasă, necompetitivă în raport cu necesi-
tăţile actului educaţional ca proces şi finalitate; 

•	 subdezvoltare economică, socială (politică?) din 
lipsă de persoane cu o pregătire adecvată – a 
profesionaliştilor!

ulterior, s-a lucrat asupra unui plan de atragere a 
specialiștilor începători în şcolile din raionul Florești, 
ţinîndu-se cont şi de proiectul Programului naţional 
pentru dezvoltarea resurselor umane în învăţămîntul 
general din Republica Moldova 2016-2020, printr-o 
dezbatere tip Policy cu următoarea moțiune: Ar trebui 

Participanţii, cadre didactice şi manageriale, dar şi 
elevi din şcolile raionului Floreşti, atraşi de subiectul pus 
în discuţie, s-au prezentat fără întîrziere la activitate. Au 
primit din timp proiectul Programului naţional pentru 
dezvoltarea resurselor umane în învăţămîntul general 
din Republica Moldova 2016-2020, care vizează trei 
aspecte stringente din domeniul educațional:

•	 Atragerea tinerilor cu vocaţie pedagogică în 
sistemul educaţional naţional; 

•	 Menţinerea cadrelor didactice performante în 
sistem; 

•	 Formarea continuă a cadrelor didactice.
Totuşi, discuţia s-a canalizat mai mult pe primul 

aspect.
Atelierul a început cu o scurtă evocare. Tinerii au fost 

întrebaţi dacă ar dori să urmeze o carieră pedagogică şi 
să aibă pentru viitorii lor copii profesori performanţi. Cu 
părere de rău, răspunsurile au fost prognozabile. 

* Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectului Dezvoltarea resurselor umane în educaţie: de la idei strategice la acţiuni 
durabile, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova.
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să se asigure atragerea tinerilor cu vocaţie către 
studii pedagogice şi carieră didactică.

Structura cazului de dezbateri tip Policy:
1. Agentul/Cine? (Cine poate soluţiona proble-

ma?) – statul (Guvernul, Ministerul Educaţiei, 
Consiliile Raionale, Direcţiile de Învăţămînt, 
Primăriile, echipele manageriale, colectivele 
pedagogice, familia, societatea civilă, agenţii 
economici interesaţi de cadre calificate).

2. Activităţi/Ce? (Ce ar trebui de întreprins pentru 
a soluţiona problema?) – elaborarea cadrului 
juridic, a unor programe raionale, locale şi la 
nivel de instituţie, cu acoperire financiară co-
respunzătoare (inclusiv aprobarea Programului 
naţional pentru dezvoltarea resurselor umane 
în învăţămîntul general din Republica Moldova 
2016-2020.

3. Metode/Cum? (Cum ar putea fi rezolvată mai 
eficient problema identificată?) – campanii 
de promovare în presă, radio și Tv a profesiei 
pedagogice; soluţionarea problemelor legate 
de salarizarea, cazarea etc. cadrelor didactice 
începătoare; implicarea tinerilor în proiecte 
educaţionale naţionale şi internaţionale; 
organizarea de ateliere, mese rotunde, dezbateri, 
tabere, cabinete de consiliere în viitoarea 
profesie pentru tineri şi depistarea celor cu 
vocaţie pedagogică; organizarea concursului 
Tînărul Profesor la nivel de instituție de 
învățămînt, raional, republican; dezvoltarea 
unui sistem viabil şi cooperant de mentorat 
pentru debutanţii în profesia de pedagog.

4. Costuri/Cît? (Ce resurse financiare, umane 
şi de timp vor fi necesare pentru realizarea 
planului?) – participanţii au estimat mai mult 
alt gen de costuri: atitudine, responsabilitate, 
cooperare, colaborare, ajutor, împărtăşire de 
experienţă etc.

5. Avantaje (Ce beneficii putem obţine în rezul-
tatul implementării planului şi al soluţionării 
problemei?) – asigurarea sistemului educa-
ţional naţional cu cadre didactice tinere cu 
vocaţie pedagogică; creşterea calităţii actului 
instructiv-educativ; ridicarea nivelului de dez-
voltare intelectuală a societăţii; forţă de mun-
că calificată în toate domeniile – dezvoltare 
socială, economică etc.; armonizarea relaţiei 
şcoală-familie.

Cei prezenţi au putut aplica mai multe strategii de 
combatere:

1. Problema nu există: Problema prezentată nu este 
importantă şi poate fi neglijată. Astfel, dacă proble-
ma nu există, punerea în practică a planului (ceea 
ce înseamnă beneficii, dar şi riscuri) nu are sens.

2. Problema se va rezolva de la sine: Deşi proble-
ma persistă, status-quo-ul poate fi schimbat cu 
mijloacele existente și într-un termen nedetermi-
nat. Astfel, nu e nevoie de schimbări, deoarece 
problema se va rezolva de la sine.

3. Cauza identificată e greşită: Echipa afirmatoare 
a stabilit o cauză eronată a apariţiei problemei şi 
de aceea soluţia propusă nu este eficientă. Ne-
gatorii trebuie să determine corect cauza, făcînd 
abstracţie de soluţiile emise de afirmatori. 

4. Atac asupra planului propus: Negatorii vor 
demonstra că planul elaborat de afirmatori nu 
poate fi acceptat, deoarece agentul ales pentru 
realizarea lui nu este potrivit, etapele nu sînt 
reale, este prea costisitor sau chiar dăunător, unii 
factori vor opune rezistenţă etc.

5. Propunerea unui contraplan: Echipa negatoare 
ar putea fi de acord cu afirmatorii că există o 
problemă şi de aceea sînt necesare schimbări. 
Negatorii însă ar putea să nu accepte metoda 
prin care afirmatorii ar dori să perfecționeze 
sistemul. Planul înaintat de negatori trebuie să fie 
diferit de cel al afirmatorilor. Nu poate fi vorba 
de o simplă îmbunătăţire a planului propus de 
afirmatori, ci de prezentarea unui contraplan, 
afirmatorii avînd posibilitatea  de a-l  respinge. 
De reţinut:
	Plan – o schimbare susţinută de afirmatori în 

politica existentă.
	Status-quo – situaţia curentă în aplicarea unei 

politici pentru rezolvarea problemei existen-
te.

	Avantaj – beneficiu obţinut în rezultatul im-
plementării planului.

	Acuzare – învinuire adusă responsabililor şi 
forţelor care au cauzat apariţia problemei.

	Soluţie – rezolvarea problemei sau micşorarea 
daunei provocate de aceasta prin realizarea 
planului.

 În final, la etapa de reflecţie, a fost desfășurată 
activitatea Povestea debutantului, care a permis să se 
descrie:

–  EROul (tînărul profesor); 
–  MISIuNEA EROuluI (în şcoală, desigur); 
–  CINE Îl AJuTă PE EROu (să-şi facă misiu-

nea); 
–  MOMENTul CulMINANT (impedimente, 

contraziceri, frustrări);
 –  DEzNODăMÎNTul FERICIT al poveştii.
Atelierul a ridicat mai multe semne de întrebare. 

De fapt, invitaţia la o meditaţie profundă, dar, mai cu 
seamă, la acţiuni concrete la nivel local a fost unul dintre 
scopurile principale urmărite de echipa de formatori.

rEflEcţii după atEliErul AtrAgereA resurselor umAne în educAţie
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sinteza Studiului privind evaluarea nevoilor 
de dezvoltare instituţională şi a resurselor 

umane ale unităţilor de învăţămînt 
profesional tehnice. Constatări şi 

recomandări 

Oxana DRAGuțA, coordonator de proiect, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Rezumat: Studiul şi-a propus să evalueze nevoile de dezvoltare instituţională şi a resurselor umane ale unităţilor de 
învăţămînt profesional tehnice. În urma acestuia, se va proiecta un demers inovativ, care va contribui la îmbunătăţirea 
calificării cadrelor manageriale şi didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă educaţională modernă şi diver-
sificată, adaptată la cererea pieţei muncii şi centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor. Avînd în vedere provocările 
mari cu care se confruntă pe plan interior instituţiile de învăţămînt şi tendinţele globale în domeniul TIC, o reformă reală 
este imperios necesară, atît la nivel de sistem, cît şi la nivel instituţional. În caz contrar, sistemul de învăţămînt riscă 
să fie înlocuit de oferte alternative (de exemplu, IT Academia STEP, deschisă recent la Chişinău). Dacă eforturile de 
modernizare a învăţămîntului profesional tehnic nu vor fi conjugate, impactul investiţiilor actorilor educaţionali şi ale 
partenerilor de dezvoltare va fi limitat. 

Abstract: This study aims at assessing the development needs of institutional and human capacities of the beneficiary tech-
nical vocational educational institutions. In the result an innovative approach will be designed that will help improve manage-
rial qualification and training, empowering them to build a modern and diversified educational offer adapted to labor market 
demand and focused on the development needs of students. Given the great challenges educational institutions are currently 
facing, as well as the global trends in ICT, a real reform is vital, both at the system and institutional levels. Otherwise, the 
current education system is likely to be replaced by alternative offers, such as STEP IT Academy, recently opened in Chisinau. 
An unification of efforts of various educational actors, including development partners, is imperative, in order to upgrade the 
technical vocational education system.

 
Keywords: technical vocational secondary and postsecondary education, human and organisational development, ICT 

programs. 
În perioada martie-aprilie 2016, în cadrul Pro-

iectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa 
învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC 
din Republica Moldova, s-a desfăşurat un studiu pri-
vind evaluarea nevoilor de dezvoltare instituţională 
şi a resurselor umane ale unităţilor de învăţămînt 
beneficiare. În acest context, s-au aplicat următoarele 
metode sociologice cantitative şi calitative: chestiona-
re, focus-grupuri şi interviuri. Studiul a fost realizat de 
către viorica Goraş-Postică, valentina Chicu, Serghei 
lîsenco, lilia Nahaba, Inga Chistruga-Sinchevici 
şi veronica Ateş – experţi în domeniul educaţiei şi 
sociologiei. 

 beneficiari ai proiectului sînt 19 instituţii de 
învăţămînt profesional tehnic care oferă programe 
de studiu la specialităţile şi meseriile din domeniul 
TIC, inclusiv Centrul de Excelenţă în Informatică şi 
Tehnologii Informaţionale (CEITI). În anul de învăţă-
mînt 2015-2016, la aceste specialităţi au studiat 3068 
de elevi, ceea ce reprezintă 6,6% din numărul total de 

elevi din instituţiile vizate.
Studiul a constat în cercetarea opiniilor elevilor și 

ale cadre didactice şi manageriale. Chestionarele on-line 
au fost completate de 540 de elevi, 70 de profesori şi 
12 angajați ai Centrului de Excelenţă în Informatică şi 
Tehnologii Informaţionale. 

Obiectivele cercetării au vizat: 
‒ analiza capacităţilor instituţionale care urmează a 

fi valorificate şi dezvoltate în procesul de trans-
formare a Colegiului de Informatică în Centru 
de Excelenţă;

‒ identificarea provocărilor la nivel de organi-
zaţie şi management în CEITI, precum și la 
nivel de manageri și cadre didactice în cele-
lalte instituţii beneficiare (care vor fi arondate 
CEITI); 

‒ evidenţierea nevoilor de dezvoltare organiza-
ţională şi managerială ale CEITI, precum și a 
nevoilor cadrelor manageriale și didactice din 
instituţiile arondate;

‒ elaborarea recomandărilor în vederea dezvoltării 
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organizaţionale a CEITI şi a programelor de 
formare a cadrelor manageriale şi didactice din 
toate instituţiile beneficiare.

Instrumentele de evaluare au fost elaborate în con-
formitate cu obiectivele cercetării, pentru a determina 
experienţa relevantă şi nevoile de formare ale cadrelor 
manageriale și didactice în următoarele domenii:

1. Calitatea serviciilor edicaţionale în domeniul 
TIC;

2. Dezvoltarea parteneriatelor;
3. Managementul financiar;
4. Promovarea imaginii profesiei şi a instituţiei;
5. Aplicarea managementului participativ;
6. Managementul resurselor umane.

CENTRuL DE ExCELENŢă ÎN INFORMATICă 
ŞI TEhNOLOGII INFORMAŢIONALE

Experienţa acumulată de CEITI poate fi valorificată 
în procesul de dezvoltare instituţională. Totuşi, constatăm 
insuficienţa capacităţilor necesare depăşirii barierelor ce 
stau în faţa implementării schimbărilor, mai ales la capi-
tolul elaborarea actelor de reglementare, a mecanismelor, 
a procedurilor capabile să asigure buna funcţionare şi 
dezvoltare a Centrului de Excelenţă ca tip nou de institu-
ţie. Cadrele didactice nu au suficientă experienţă pentru 
a oferi servicii de formare colegilor din instituţiile aron-
date. lipseşte un sistem de promovare a leadershipului 
educaţional şi a managementului participativ. Capacităţile 
membrilor echipei manageriale de atragere a resurselor 
extrabugetare sînt limitate, iar cadrele didactice nu con-
ştientizează necesitatea implicării în acest proces. Situaţia 
este aceeaşi şi la capitolul abilităţi de iniţiere şi dezvoltare 
a parteneriatelor. Înţelegerea complexităţii schimbărilor 
provoacă emoţii şi nesiguranţă.

În vederea consolidării capacităţilor organizaţionale 
şi manageriale ale instituţiei în procesul de dezvoltare 
a Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii 
Informaţionale, se recomandă următoarele:
	Identificarea modalităţilor de suport pentru 

echipa managerială în:
‒ clarificarea misiunii/funcţiilor Centrului de 

Excelenţă, asigurarea înţelegerii împărtăşite a 
acesteia de către membrii echipei manageriale 
şi angajaţi; 

‒ elaborarea, pentru perioada de transformare, a 
unui plan de acţiuni concrete, cu finalităţi clare, 
măsurabile;

‒ elaborarea structurii organizatorico-funcţionale a 
instituţiei în baza statutului nou, inclusiv a sisteme-
lor şi a mecanismelor manageriale care să asigure 
funcţionarea normală şi dezvoltarea instituţiei;

‒ elaborarea documentaţiei, în mod prioritar a 
fişelor de post, care reflectă responsabilităţile 
angajaţilor;

‒ motivarea, antrenarea şi împuternicirea angaja-
ţilor în realizarea schimbărilor.

	Consolidarea capacităţilor echipei mana-
geriale şi ale cadrelor didactice/formarea 
competenţelor profesionale solicitate la etapa 
dată de dezvoltare a instituţiei în următoarele 
domenii:

‒ organizarea activităţilor de formare/perfecţionare 
pentru adulţi (identificarea nevoilor de formare, or-
ganizarea procesului de perfecţionare, mentorat);

‒ leadershipul educaţional şi managementul parti-
cipativ;

‒ dezvoltarea parteneriatelor (identificarea nevo-
ilor partenerilor, iniţierea proiectelor de parte-
neriat, stabilirea strategiilor de comunicare cu 
partenerii);

‒ sisteme de dezvoltare a resurselor umane (siste-
me de evaluare şi autoevaluare, mecanisme de 
stimulare şi promovare a iniţiativei);

‒ dezvoltarea procesului de instruire conform ce-
rinţelor pieţei muncii (studierea cerinţelor anga-
jatorilor, modificarea curricula și a standardelor 
ocupaţionale);

‒ iniţierea inovaţiilor în educaţie, generalizarea şi 
diseminarea experienţei pozitive (proiecte edu-
caţionale, elaborarea ghidurilor metodologice);

‒ diversificarea resurselor de finanţare (activităţi 
generatoare de venit, atragerea investiţiilor din 
diferite programe).

CADRELE MANAGERIALE 
Cadrele manageriale participante la studiu con-

sideră calitatea serviciilor educaţionale la specia-
lităţile TIC din instituţiile pe care le reprezintă drept 
bună. Totodată, datele relevă faptul că rata angajării 
în cîmpul muncii a absolvenţilor este sub 50%, fiind, 
în ultimii 3 ani, în continuă descreştere. Mai mult, 
faptul că programele educaţionale sînt adaptate la 
cerinţele pieţei muncii este în disonanţă cu cea mai 
stringentă nevoie de formare, evocată de cadrele 
manageriale, care se referă la necesitatea ajustării 
programelor de instruire la cerinţele pieţei muncii 
– 64% din respondenţi. 

Parteneriate. Deşi toate instituţiile sondate au sta-
bilite parteneriate cu agenţi economici, acestea lasă de 
dorit, sînt formale, colaborarea reducîndu-se, în ultimii 
doi ani, la donaţii de calculatoare şi programe soft.

Management financiar. Experienţa cadrelor 
manageriale în diversificarea surselor de finanţare şi 
atragerea resurselor extrabugetare este sub aşteptări. 
Pe de altă parte, cadrele didactice nu sînt implicate 
în acest proces. Deşi majoritatea respondenţilor au 
menţionat că au participat la instruiri în managemen-
tul financiar, toate cadrele de conducere consideră 
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că au nevoie de instruiri aprofundate în domeniu 
(fundraising – 84%). 

Promovarea imaginii. În majoritatea cazurilor, 
şcolile demonstrează activism în promovarea imaginii 
instituţiei şi a profesiei, dar cu metode tradiţionale 
(96% sînt activităţi de ghidare în carieră şi evenimente 
de popularizare a meseriei), fără a li se studia eficienţa 
şi fără a fi diversificate.

Management participativ. Deşi unii manageri 
afirmă că profesorii sînt implicaţi în procesul decizi-
onal, la întrebarea despre Planul de dezvoltare a insti-
tuţiei s-a constatat că lucrurile nu sînt tocmai aşa. Pe 
de altă parte, atunci cînd se fac încercări de a-i atrage 
în proces, nu obţin feedback-ul aşteptat. Nici elevii nu 
participă pe deplin în actul decizional (45% au răspuns 
că de opinia elevilor se ţine cont doar parţial). 

Managementul resurselor umane. Principala 
dificultate sesizată de conducătorii instituţiilor edu-
caţionale în ceea ce priveşte managementul resurselor 
umane se referă la lipsa cadrelor didactice califica-
te. În nici o unitate de învăţămînt, din cele în care 
s-a desfăşurat studiul calitativ, nu există un sistem 
instituţional de dezvoltare profesională, cu toate că 
majoritatea managerilor recunosc importanţa formării 
continue. 

Principalele constatări și recomandări cu privire 
la nevoile de formare ale cadrelor manageriale au 
fost:

– Cele trei priorităţi pentru dezvoltarea învăţă-
mîntului profesional tehnic în viziunea cadrelor 
manageriale sînt: 
•		 calitatea pregătirii specialiştilor, 
•		 dotarea cu tehnică de calcul modernă;
•		 formarea cadrelor didactice în domeniul TIC.

– Programele de formare profesională care prezintă 
interes pentru manageri sînt axate pe abordarea 
următoarelor subiecte:  planificare strategică, 
management participativ, management financiar 
(fundraising), managementul resurselor umane, 
tehnici de comunicare, asigurarea calităţii, par-
teneriate cu agenţii economici ş.a.

– Se impune diversificarea şi modernizarea me-
todelor de promovare a imaginii instituţiilor de 
învăţămînt profesional tehnic şi a specialită-
ţilor TIC, prin formări continue în domeniul 
marketingului educaţional. 

– Directorii recunosc necesitatea formării în do-
meniul dezvoltării serviciilor educaţionale de 
calitate (elaborarea curricula, a manualelor, ma-
nualelor electronice, standardelor ocupaționale; 
organizarea examenelor de calificare; ajustarea 
programelor la cerinţele pieţei).

– Cele mai acute aspecte în managementul resur-
selor umane invocate de respondenţi sînt me-

todele de motivare a personalului, modalităţile 
de monitorizare şi evaluare a activităţii cadrelor 
didactice – 88%.

CADRELE DIDACTICE 
la sondaj au participat 82 de profesori, 1/3 neavînd 

grad didactic şi foarte puţini – gradul unu şi superior. În 
ultimii 5 ani, 28% din respondenţi nu au beneficiat de 
cursuri de perfecţionare, ceea ce arată că mecanismul de 
formare continuă nu funcţionează sistematic şi urmea-
ză a fi îmbunătăţit. Avînd în vedere că noua legislaţie 
educaţională impune evaluări şi formări anuale ale ca-
drului didactic, se impun măsuri imediate de redresare 
a situaţiei în domeniu.

În procesul de autoevaluare, s-au atestat unele con-
tradicţii între răspunsurile din chestionare şi răspunsurile 
oferite în cadrul focus-grupurilor. Percepţia cadrelor di-
dactice cu privire la performanţa proprie în planificarea 
procesului de predare-învăţare-evaluare; în crearea unui 
mediu de învăţare dezvoltativ, centrat pe elev; în creş-
terea profesională; în asigurarea relaţiei şcoală-familie-
comunitate este bună şi foarte bună. Totodată, în timpul 
interviului de grup, cadrele didactice au evidenţiat mai 
multe probleme cu care se confruntă la toate capitolele 
enunţate mai sus. Motivarea elevilor şi captarea atenţiei, 
de exemplu, s-au aflat în topul opiniilor pozitive şi au 
fost suficient de argumentate, dar acestea nu s-au regăsit 
şi în răspunsurile elevilor.

la întrebarea legată de experienţa pe care o au în 
proiectarea şi pregătirea învăţării, cadrele didactice 
s-au plîns de lipsa manualelor, a informaţiei etc., fiind 
nevoite să se descurce cu resursele la îndemînă. Doleanţa 
acestora este:

•		 să lucreze după un curriculum bine conce-
put;

•  să predea numai discipline care ţin de me-
serie; 

•		 să fie introduse mai multe ore de limba en-
gleză de specialitate; 

•		 să aibă acces la un portofoliu digital, cu o 
bază de date bogată; 

•		 să beneficieze de schimb de experienţă fron-
tal, dar şi on-line etc. 

În multe instituţii lipseşte atît literatura de speci-
alitate, cît şi echipamentul necesar, acesta fiind uzat 
moral şi fizic. 

Cu referire la asigurarea unui mediu de învăţare 
dezvoltativ şi sigur, cadrele didactice au opinat că infra-
structura adecvată este crucială, că fiecare elev trebuie să 
aibă pe masa de lucru calculator. Însă nu toate instituţiile 
sînt dotate cu suficiente calculatoare. lipsesc: truse de 
suport tehnic calculatoare, consumabile, proiectoare 
digitale, table interactive, imprimante. Calculatoarele 
pentru asamblare şi dezasamblare sînt puţine la număr; 
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se cere o reînnoire a calculatoarelor o dată la 5 ani.
Analizînd răspunsurile la întrebarea Cum gestionea-

ză profesorii şi maiştrii propria dezvoltare profesională 
continuă?, deducem că, nici la nivel de instituţie, nici 
la nivel individual, nu există planuri de dezvoltare pro-
fesională, acestea avînd mai mult un caracter aleator. 
Formarea continuă se realizează mai ales din obligație 
şi în cadrul proiectelor internaţionale. 

Colaborarea dintre familiile elevilor şi profesori 
este deficitară, numărul părinţilor interesaţi de aceasta 
fiind mic. O măsură de perspectivă cu scopul atragerii 
părinţilor în activitatea şcolii este elaborarea bazei de 
date cu notele şi absenţele elevilor sau a catalogului 
electronic.

Principalele constatări și recomandări cu privire 
la nevoile de formare ale cadrelor didactice sînt:

‒ Cele mai multe cadre didactice sînt interesate 
de dezvoltarea competenţelor de specialitate, 
a cunoștințelor de didactica specialităţii și de 
psihologie.

‒ A propune celor interesaţi module de manage-
ment educaţional, management strategic, progra-
mare, psihologie, scriere de proiecte, comunicare 
şi negociere, educaţie incluzivă. 

‒ Deoarece anumite răspunsuri le-au contrazis 
pe cele furnizate în cadrul interviului de grup, 
participanţii trebuie chestionați şi la începutul 
programului de pregătire, pentru a răspunde cît 
mai concret nevoilor lor de formare.

‒ Sîntem siguri că nu sînt cunoscute și conşti-
entizate pe deplin toate nevoile, de aceea, la 
această treaptă de învăţămînt, trebuie pus un 
accent mai mare pe materii ca Limba engleză 
și Educaţia antreprenorială, pe care le credem 
importante, de perspectivă pentru cei din do-
meniul TIC.

‒ A forma grupe mixte, cu reprezentanți din dife-
rite şcoli, pentru a efectua un schimb eficient de 
experienţă, pentru a valorifica practicile bune, 
de succes.

ELEVII 
Cei mai mulți elevi, 317 persoane (59%), au men-

ţionat că statutul de profesie a viitorului este moti-
vul principal în alegerea meseriei și a instituţiei de 
învățămînt. Totuși, acest fapt nu absolvă cadrele ma-
nageriale și didactice de obligativitatea de a populari-
za specialitățile TIC şi a promova oferta educațională 
a instituției, prin diverse modalităţi. 63% din elevi 
consideră că studiile din şcoală corelează cu necesită-
ţile reale ale pieţei muncii. la întrebarea Ce lucruri ar 
trebui realizate mai bine ori altfel în instituţie? 40% 

dintre elevi au optat pentru mai multe ore practice şi 
pentru laboratoare performante. Peste o treime din 
respondenții din această categorie planifică să se 
angajeze conform specialității însuşite, iar jumătate 
vor să îşi continue studiile.

În rezultatul sondării opiniei elevilor, recomandăm 
introducerea următoarelor module:

‒ psihopedagogie (relaţionare, soluţionare de 
conflicte, comunicare, dezvoltare individuală şi 
personală); 

‒ management participativ;
‒ management al schimbării; 
‒ planificare strategică;
‒ didactici particulare (metode de instruire practică 

şi interactivă);
‒ dezvoltare comunitară pentru sporirea relaţionării 

cu piaţa muncii etc. 
la fel de importantă este completarea sălilor de cla-

să şi a căminelor cu echipament electronic și mobilier 
adecvat.

CONCLuzII 
Experiența de care dispune Centrul de Excelenţă 

în Informatică şi Tehnologii Informaţionale şi insti-
tuţiile arondate poate fi valorificată în procesul de 
dezvoltare instituţională. Concomitent, constatăm 
insuficienţa capacităţilor proprii pentru depăşirea 
barierelor ce stau în faţa schimbărilor de implementat. 
Reforma structurală, de conţinut şi de modernizare a 
învăţămîntului profesional tehnic este în deplină des-
făşurare, însă nu e sprijinită/asumată de către toți ac-
tanţii procesului educaţional, din cauza neînțelegerii 
esenței acesteia. Pentru a face faţă schimbărilor din 
sistem, este crucial a implementa practici moderne 
de conducere, care presupun planificare strategică; 
management participativ, financiar şi uman etc. 

Odată cu lansarea Agenţiei Naţionale de Asigurare 
a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, care va evalua 
şi acredita instituţiile şi programele de învăţămînt 
profesional tehnic, introducerea de noi reguli de 
asigurare a calităţii este indispensabilă procesului de 
modernizare a instituţiilor de învăţămînt profesional 
tehnic.

Apreciem valoarea sugestiilor oferite de actorii 
educaţionali din școlile-pilot şi sperăm că proiectul 
Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîn-
tului profesional tehnic în domeniul TIC din Repu-
blica Moldova va răspunde în mod adecvat nevoilor 
identificate, aşa încît, în următorii trei ani, să se facă 
un pas simţitor către o instituţie profesional tehnică 
modernă.
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Gîndirea critică – un instrument eficient 
pentru formarea competențelor profesionale

Svetlana șIșCANu, formator național, gr. did. sup., Centrul de Excelență în Construcții
Gheorghe TIMOFTICă, gr. did. II, Centrul de Excelență în Construcții

Elena NICOlAEv, gr. did. I, Centrul de Excelență în Construcții
Olga SCObIOlA, gr. did. I, Centrul de Excelență în Construcții

Rezumat: Societatea în care creștem și ne dezvoltăm oferă un ansamblu de oportunități pentru fiecare dintre noi, însă aceste 
oportunități trebuie valorificate într-un mod critic, asertiv de analiză și evaluare. Fără gîndire critică elevii nu înregistrează 
performanţe în dezvoltarea abilităţilor cognitive de ordin superior, dar și a celor noncognitive: competenţe de bază, capacitatea 
de a lucra în echipă, deprinderi de comunicare şi negociere etc. Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gîndirii critice este cea mai 
eficientă modalitate de a învăţa să găsim soluţii inteligente în diferite situaţii-problemă. Încrederea în capacitatea elevului de 
a gîndi critic, respectarea ideilor şi a convingerilor sale îl determină pe acesta să fie mai sigur pe forțele proprii, să se implice 
în actul de învățare cu mai mult entuziasm. 

Abstract: The society in which we grow and develop became an ensemble of opportunities for each of us, but these oppor-
tunities must be released on a critical, assertive way of analysis and evaluation. Without critical thinking, pupils do not record 
performances at the cognitive skills chapter of the superior level and on those non-cognitive which suppose base competences, 
the capacity to work in team, the abilities of communication and negotiation. The confidence by the teacher in the pupils’ability 
to think critically, respecting his ideas and beliefs, determines him to be sure of his own forces and to be involved in the act of 
learning with more enthusiasm.

Keywords: critical thinking, evaluation, cognitive skills, performances, pupils, opportunities.

În epoca modernă, omul vine în contact cu un 
volum mare de informații, care necesită decodificare, 
analiză și sinteză, interpretare adecvată. Acest lucru 
este posibil doar dacă gîndim critic, adică limpede, 
rațional și liber. Gîndirea critică nu se bazează pe 
acumularea de informații, ci pe dezvoltarea capacității 
de a le procesa. Societatea în care creștem și ne 
formăm este impregnată de multiple oportunități de 
furnizare și recepționare a informațiilor, însă aceste 
oportunități trebuie examinate și valorificate critic, 
printr-o analiză și evaluare profundă.

Atît elevii, cît și profesorii practică mai mult 
învățarea tradițională, care se bazează pe afirmațiile 
unor surse, pe faptele descrise în acestea, fără a 
le prelucra sau discuta. Gîndirea critică însă 
implică un amplu proces de reflecţie asupra acestor 
afirmaţii, examinarea dovezilor, a argumentelor şi a 
raţionamentelor, cu analiza lor judicioasă. 

De multe ori, ființa umană nu dorește să se 
adapteze la noile provocări, acționînd doar conform 
propriilor convingeri și adevăruri, ceea ce conduce la 
o gîndire limitată, unidirecțională, care îi afectează 
pe cei din jur. Cu astfel de situații ne confruntăm 
deseori în instituțiile de învățămînt, unde profesorul 
își asumă rolul de emițător de informație veridică și 
indiscutabilă. Această abordare agravează climatul 
educațional și relația profesor-elev, determinînd 
demotivare și lipsă de interes din partea elevului.

Adesea, profesorul nu ia în calcul schimbările care 

se pot produce pentru cel ce învață, el este orientat 
spre predarea conținutului și mai puţin spre calitatea, 
semnificația şi valențele acestuia pentru elevi. Calitatea 
cunoştințelor depinde nu doar de procesul de predare 
propriu-zis, dar şi de capacitatea elevilor de a reflecta 
și a-și forma o părere despre lucrurile, fenomenele și 
evenimentele studiate, despre problemele identificate, 
precum și de capacitatea de a găsi modalități de a le so-
luţiona, de a face alegeri raţionale și fundamentate. Acest 
moment este binevenit mai ales în cadrul formărilor de 
specialiști, dacă ni-i dorim descurcăreți și capabili de a 
se adapta cu succes la condițiile de la locul de muncă și 
de a se integra în societate.

Fără gîndire critică elevii nu pot înregistra perfor-
manţe în dezvoltarea abilităţilor cognitive de ordin 
superior, dar și a celor noncognitive, a competenţelor 
de bază – de a lucra în echipă, de a comunica şi a ne-
gocia etc. Elevii nu stăpînesc deprinderile necesare de 
muncă individuală şi colectivă, nu îşi dezvoltă la maxim 
aptitudinea de a formula o opinie etc. În cele din urmă, 
conţinutul lecţiilor este redat de ei în maniera în care a 
fost predat de profesori.

utilizarea tehnicilor și a metodelor de instruire axate 
pe dezvoltarea gîndirii logice, critice și independente 
este cea mai eficientă modalitate de a învăţa să găsim 
soluţii inteligente pentru diferite situaţii de problemă. 
Iar ceea ce se întîmplă în învăţămînt la momentul de 
faţă poate fi definit ca o reanimare a gîndirii critice şi 
creative. Calitatea cunoştințelor elevilor se adevereşte 
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a fi estimată nu doar în baza procesului de predare, dar 
şi în baza motivaţiei formabililor de a învăţa să înveţe 
şi de a-și valorifica capacităţile şi aptitudinile în găsirea 
unor aplicaţii practice pentru lucrurile pe care le însuşesc 
și pentru variate situații din viața de zi cu zi. 

În ciuda politicilor educaţionale promovate de-a 
lungul anilor, la capitolul performanţe şi rezultate, ne 
plasăm pe un loc care lasă mult de dorit. Deşi acest lucru 
nu poate fi deocamdată măsurat, tot mai mulţi elevi, 
inclusiv cei cu o reușită bună, aleg să nu gîndească critic 
atunci cînd este vorba de realizarea unor sarcini şcolare. 
În viziunea experţilor, elevii şi studenţii sînt împăcați cu 
ideea că misiunea lor în școală este de a lua note mari la 
teste şi examene, iar dezvoltarea capacității de reflecție 
critică și creativă le răpește doar din timp.

Întrucît gîndirea critică este un proces complex, 
care începe cu asimilarea cunoştinţelor, cu aplicarea 
operaţiilor şi a proceselor mentale în prelucrarea 
informaţiilor, continuă cu formarea de credinţe şi 
convingeri care fundamentează adoptarea unor decizii 
şi finalizează cu manifestarea unor comportamente 
adecvate şi eficiente, este necesar de a cunoaște traseul 
de dezvoltare a acesteia.

Explorarea gîndurilor, ideilor, convingerilor şi 
experienţelor, formularea corectă a acestora, comunicarea 
reflexivă cu ceilalţi solicită un feedback constructiv. 
Elevii trebuie lăsaţi să emită cugetări abstracte, să creeze, 
să afirme, să confirme, să lanseze idei interesante (chiar 
și aberante), într-un context caracterizat de încurajare 
şi productivitate. Permisiunea de a face speculaţii va 
conduce la o diversitate de opinii, care trebuie acceptate, 
altfel limităm gîndirea elevilor, reintroducînd mitul 
răspunsului unic.

Implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare 
trebuie promovată permanent, deoarece este un element 
esenţial în sprijinirea gîndirii critice, care se manifestă 
cel mai bine într-o atmosferă de respect pentru orice idee, 
lipsită de riscuri. De aceea, cadrul didactic va trebui să 
demonstreze că şi ideile “bizare” fac parte din procesul 
de gîndire, ridiculizarea acestora nefiind tolerată, fiindcă 
induce un sentiment de nesiguranță.

un instrument puternic de susținere sau, dimpotrivă, 
de descurajare a reflecției critice îl reprezintă întrebările. 
Adresate elevilor, acestea nu trebuie să indice care este 
răspunsul “corect” sau “greşit”, care sînt sursele în 
care pot fi găsite răspunsurile la ele. Întrebările care 
reduc gîndirea la o simplă reproducere sau care impun 
constrîngeri asupra proceselor cognitive îi fac pe elevi 
să creadă că a medita este inutil. Însă întrebările care îi 
invită să reflecteze, să reconstruiască, să-şi imagineze, să 
creeze sau să cîntărească cu grijă un răspuns îi convinge 
de faptul că gîndirea lor are valoare, că ei pot contribui la 
o comuniune de idei şi convingeri; îi învaţă că niciodată 
cunoştinţele nu vor fi un corp fix, că ideile sînt maleabile, 

că lumea se compune din edificii ale gîndirii omenești, 
ale căror cărămizi sînt edificiile celor care abordează 
problemele din propriul punct de vedere.

Respectarea de către profesor a ideilor învățăceilor 
săi îi determină pe aceștia să aibă mai mult respect pentru 
propria gîndire şi pentru procesul de învăţămînt în care 
sînt implicați. Trebuie acordată încredere în capacitatea 
fiecărui elev de a gîndi critic.

Este important să le sugerăm elevilor că părerile lor 
au valoare, nu numai reproducerea a ceea ce s-a predat, 
că modul lor de a gîndi este apreciat, iar opiniile emise 
contribuie la o mai bună înţelegere a celor discutate. 
Pe măsură ce îşi valorifică capacitatea de a gîndi critic, 
elevii își dezvoltă aptitudinea de a se exprima deschis, 
liber, coerent, convingător, argumentat, în scris sau oral; 
de a fi autonomi în gîndire (respect pentru ideile lor şi 
ale altora); de a găsi şi a accepta alternative, de a formula 
judecăţi şi de a practica o gîndire constructivă.

Gîndirea critică formează cetăţeni veritabili pentru 
o societate deschisă, cetăţeni cooperanţi, capabili de a 
conduce, de a manifesta toleranţă față de persoanele care 
provin din medii diferite, de a da dovadă de iniţiative 
individuale, ghidate de principii sănătoase, apți de a 
identifica soluţii și a rezolva probleme, de a se adapta 
la realităţi noi, în schimbare.

utilizînd metode și tehnici moderne de învățare în 
cadrul activităților prevăzute de programul de formare 
Gîndire critică pentru formarea competențelor 
profesionale,  destinat  cadrelor didactice din 
învățămîntul profesional, ne-am convins că strategiile 
didactice interactive promovează o învăţare activă, 
reclamă o colaborare fructuoasă între elevi, care, 
organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru 
realizarea unor sarcini și obiective concrete. Cadrul 
didactic acum își asumă nu rolul de transmițător de 
mesaje, ci rolul de organizator, facilitator şi mediator 
al demersurilor la clasă. El concepe actul instructiv-
educativ astfel încît acesta să-l aibă în centrul atenției 
pe elev. la utilizarea strategiilor didactice tradiţionale, 
rolul profesorului este de a transmite cunoștințe prin 
prezentări, discuţii, explicații, argumentări, elevii 
fiind implicați în prea mică măsură în proces. În acest 
fel, ei manifestă pasivitate în învăţare, fiind lipsiți 
de inițiativă și de interes pentru ceea ce fac. Iar în 
cazul utilizării strategiilor didactice interactive, rolul 
profesorului este unul important, întrucît acesta se 
detașează de vechile practici rigide şi uniforme, devenind 
moderator/organizator al unui mediu de învăţare adaptat 
particularităţilor şi nevoilor elevilor. În așa mod, 
imaginea elevului pasiv este înlocuită cu imaginea 
elevului activ, motivat să practice o învăţare autentică, 
să-şi formeze competenţe de procesare a informaţiilor, 
de generare de noi cunoştinţe, de aplicare a acestora în 
diferite situații.

gîndirEa critică – un instruMEnt EficiEnt pEntru forMarEa coMpEtEnțElor profEsionalE
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doCendo disCimus

„A gîndi critic are un rol important în supravieţuire, 
căci ajută la optimizarea calităţii convingerilor şi a 
deciziilor individuale. vom izbuti să optimizăm calitatea 
judecăţii şi să luăm decizii mai raţionale doar prin 
acceptarea şi chiar îmbrăţişarea limitărilor şi a erorilor 
cognitive, dar nu prin negarea sau lupta împotriva lor”, 
susține Eduard de la Plante, creatorul paginii web The 
Critical Thinker Academy.
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gîndirEa critică – un instruMEnt EficiEnt pEntru forMarEa coMpEtEnțElor profEsionalE

Program de formare continuă Dezvoltarea 
competenței interculturale pentru profesorii 

de istorie și educație civică, în cadrul 
proiectului Dialog intercultural în Moldova
la 24-25 iunie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Tinerilor, 

a organizat un seminar cu elemente de training pentru 40 de profesori preuniversitari din Chişinău, vulcăneşti, 
Comrat, Cahul, Edineţ, Cimişlia, ungheni, bălţi, Soroca și ungheni. Activitatea, desfăşurată în baza auxiliarului 
didactic Competenţa interculturală, elaborată anul trecut în cadrul aceluiaşi proiect, a fost facilitată de formatorii 
Tatiana CARTAlEANu, Olga COSOvAN, Daniela STATE şi viorica GORAŞ-POSTICă.

Printre rezultatele observabile ale formării, remar-
căm: cunoașterea și valorificarea mai multor subiecte din 
auxiliarul didactic, iar în consecință – provocarea inte-
resului pentru carte și cursul opțional respectiv; expe-
rimentarea unor instrumente de evaluare a competenței 
interculturale; comunicarea productivă a profesorilor 
cu experiență diferită, care reprezintă localități cu un 
anumit specific etnic și cultural; exersarea unor tehnici 
de lucru în training; conștientizarea necesității de a 
dezvolta competența interculturală la dimensiunea per-
sonală, a localității, a instituției, a Republicii Moldova în 
ansamblu, și de a pregăti tinerii de azi pentru contactul 
cu alte culturi, în afara țării etc.

Factorii care au contribuit, în mod special, la buna 
desfăşurare a trainingului, la calitatea şi eficienţa lui, 
în viziunea cursanţilor, au fost: comunicarea empatică, 

activă și constructivă; subiectele propriu-zise; abilităţile 
formatorilor; corectitudinea și buna dispoziție; lucrul în 
echipă; atmosfera pozitivă; comunicarea între diverse 
raioane ale republicii şi schimbul intercultural de idei 
şi tradiţii; libera exprimare; suportul pedagogic adecvat 
etc.

Impactul asupra participanților a fost unul benefic. 
Așteptăm ofertarea și realizarea unui curs opțional sau 
a activităților extracurriculare generate de acest training 
și auxiliarul didactic. Or, participanţii vor fi certificaţi 
în toamnă după aplicarea celor învăţate în şcoală, cu 
elevii şi colegii profesori, prin care se va valorifica 
multiaspectual dialogul intercultural. 

Implicarea responsabililor de la DGÎTS, extinderea 
teritorială a ofertei ar fi o recomandare pentru colabo-
rarea noastră ulterioară.
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masa rotundă Educaţia deschisă în Moldova:
aici şi acum

Pe 26 aprilie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important 
dedicat unui concept nou pentru contextul Republicii Moldova – resurse educaţionale deschise (RED). la acti-
vitate au participat factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membri ai Coaliţiei pentru resurse educaţionale 
deschise în Moldova (13 instituţii de stat şi neguvernamentale), reprezentanţi ai Direcţiilor Generale Educaţie, 
Tineret şi Sport, formatori ai centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari interesaţi de problematica în cauză. 
Experţii Ovidiu vOICu, director al Departamentului de politici publice al Fundaţiei pentru o societate deschisă din 
România, şi Nicolae CONSTANTINESCu, unul dintre autorii şi implementatorii cursului de introducere în RED 
şi în licenţe libere pentru profesorii din România, au prezentat experienţa internaţională şi practica românească la 
nivel preuniversitar şi universitar.

evenimente Cepd

Participanţii au dezbătut relevanţa resurselor edu-
caţionale deschise pentru diferiţi actori educaţionali, au 
actualizat activităţile proiectului, continuînd campania 
de promovare a RED, inclusiv prin prezentarea docu-
mentului de sinteză Policy brief şi prin lansarea unui 
concurs al celor mai bune RED, determinînd un acces 
mai bun la o educaţie deschisă. Impactul aşteptat este 
dezvoltarea practicilor utilizării şi producerii RED în 
Republica Moldova, cu scopul includerii acestora în 
politicile educaţionale existente şi viitoare.

Conform definiţiei propuse de uNESCO în anul 
2002, RED sînt resurse educaţionale care pot fi utili-
zate şi reutilizate în mod liber de oricine, fără restricţii 
tehnologice, juridice şi costuri. Folosirea acestora în 
realizarea de programe publice constituie unul dintre 
principiile de bază ale bunei guvernări: ceea ce este pro-

dus pe bani publici ar trebui să fie disponibil publicului 
gratuit. la noi, activitatea de producere a RED este 
în stadiu incipient, dar există importante oportunităţi 
pentru viitor. Reforma curentă în educaţie, realizată 
inclusiv cu sprijin internaţional, accentuează relevanţa 
competenţelor digitale şi TIC în domeniu (Strategia 
Educaţia – 2020, obiectivul 5: Pentru a mări eficienţa 
sistemului educaţional, extinderea şi diversificarea 
serviciilor educaţionale prin dezvoltarea oportunităţilor 
oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor). 

În acest context, Centrul Educaţional PRO DIDAC-
TICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pen-
tru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de 
sprijinire a educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate 
Deschisă, implementează, în perioada noiembrie 2015-
iulie 2016, proiectul Educaţia deschisă în Moldova: 
aici şi acum. Scopul proiectului rezidă în a promova 
conceptul de resurse educaţionale deschise și accesul 
publicului interesat (cadre didactice, cercetători etc.) 
la finanţare transparentă pentru crearea RED, prin 
conştientizare, susţinere, iniţiere de parteneriate, ceea 
ce poate duce la asigurarea accesului la educaţie de 
calitate pentru toţi. Printre beneficiarii acţiunii se nu-
mără elevi, cadre didactice, instituţii, părinţi, studenţi, 
actori politici, ONG-uri etc.

viorica GORAŞ-POSTICă, expert 
valeriu GORINCIOI, coordonator de proiect
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mentor şi a exersat pe unul dintre cele trei domenii 
de evaluare – Capacitate instituţională, Eficacitate 
educaţională şi Managementul calităţii, completînd 
la sfîrşit o fişă de evaluare pe un indicator.

Participanţii la ambele vizite de studiu au apreciat 
informaţiile şi experienţa dobîndită ca foarte utilă şi 
valoroasă în activitatea profesională de zi cu zi.

Oxana DRAGuŢA, coordonator de proiect

eveniMente CePD

două vizite de studiu organizate de 
C.e. Pro didaCtiCa pentru anaCiP, Consiliul 
de Conducere anaCiP şi experţii evaluatori 

Centrul Educațional PRO DIDACTICA a organizat, în perioada 10-14 mai şi 23-27 mai curent, pentru angajaţii 
Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (ANACIP), membrii Consiliului de Conducere 
ANACIP şi evaluatorii externi din învăţămîntul profesional tehnic, o vizită de studiu la bucureşti. Această activitate 
s-a desfăşurat cu sprijinul Guvernului României şi al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, în cadrul componentei 
de asigurare a calităţii a proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic din 
domeniul TIC în Republica Moldova. 

Programul primei vizite, care a avut drept obiectiv 
schimbul de experienţă şi transferul de bune practici 
în asigurarea calităţii în învăţămîntul preuniversitar şi 
cel superior, a inclus subiecte teoretice ce ţin de cadrul 
normativ şi procedural de derulare a evaluării externe a 
instituţiilor de învăţămînt profesional tehnice; politici 
europene în asigurarea calităţii; selectarea, formarea şi 
managementul evaluatorilor externi; procesul de evalu-
are externă. Participanţii au luat cunoştinţă de structura 
organizatorică şi funcţională a Agenţiei Române de 
Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar şi 
a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţă-
mîntul Superior. 

Cea de-a două activitate a inclus vizite în teren şi 
participări la evaluări propriu-zise. Astfel, evaluatorii 
externi din Republica Moldova, însoţiţi de experţii 
evaluatori externi ARACIP, au asistat la evaluarea 
externă a două instituţii din Craiova – liceul Tehno-
logic Auto (publică) şi liceul Tehnologic uCECOM 
Spiru Haret (privată). Fiecare participant a avut un 

Consultanţă în 
elaborarea Pds-urilor 

în cadrul proiectului CONSEPT+
Conform planului de activităţi, în perioada mai-iunie curent, în cadrul proiectului CONSEPT+, componenta 

Dezvoltare organizaţională, implementată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu suportul financiar al Fun-
daţiei liechtenstein Development Service, au loc vizitele de consultanţă în 7 instituţii din învăţămîntul profesional 
tehnic secundar şi postsecundar. Obiectivul principal al acestor vizite constă în sprijinirea şi asistenţa profesională 
a echipelor administrative în procesul de îmbunătăţire şi definitivare a Planului de dezvoltare strategică (PDS). 

Activităţile de consultanţă sînt organizate de echipele manageriale şi facilitate de formatorii-experţi ai centru-
lui. Pe parcursul celor trei vizite în fiecare instituţie, formatorii moderează ateliere, în cadrul cărora se discută şi 
se actualizează aspectele teoretice şi cerinţele metodologice faţă de elaborarea PDS-ului; sînt oferite recomandări 
pentru îmbunătăţirea componentelor planului; se răspunde solicitărilor grupurilor de lucru, contribuind, astfel, la 
definitivarea acestor documente strategice importante. Menţionăm că în cadrul acestui proces de consultanţă şi schimb 
colegial de opinii se înregistrează progrese atît la nivel de rezultate, cît şi la nivel de relaţii: creşterea coeziunii 
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grupului, consolidarea spiritului de echipă etc.
Membrii grupurilor de lucru din instituţiile în care 

deja au fost realizate asemenea activităţi au demonstrat 
interes şi implicare, perseverenţă în atingerea obiecti-
velor propuse şi o înţelegere profundă a demersului şi a 

eveniMente CePD

Conferința națională Dezvoltarea resurselor 
umane în educaţie: de la idei strategice la 

acţiuni durabile

la 24 iunie curent, Centrul Educaţional PRO DI-
DACTICA a organizat Conferința națională Dezvoltarea 
resurselor umane în educaţie: de la idei strategice la 
acţiuni durabile, care a avut drept scop mobilizarea tu-
turor părților interesate întru aprobarea și implementarea 
calitativă a Programului național pentru dezvoltarea 
resurselor umane în învăţămîntul general din Republica 
Moldova 2016-2020. Evenimentul a avut loc la Summit 
events & Conference center, mun.Chișinău.

la activitate au participat formatori de opinie, analiști 
politici, actori educaționali (cadre didactice și manageri-
ale, elevi, părinți), experți din România și din Moldova, 
reprezentanți ONG, autori ai Programului. 

În cadrul conferinţei au fost valorificate rezultatele, 
concluziile, propunerile lansate în timpul activităților din 
proiectul cu același generic. Pe parcursul dezbaterilor, 
exponenții comunității educaționale – manageri de 
instituții, cadre didactice preuniversitare și universi-
tare, experți în educație, părinți etc. – s-au pronunțat 
asupra necesității și importanței adoptării și implemen-
tării Programului, care va contribui la îmbunătățirea 
calității educației. Deosebit de valoroasă pentru noi a 
fost experiența internațională în domeniu și expertizele 
prezentate de George PATAkI, expert internațional, și 
Octavian PATRAșCu, formator naţional, inspector şco-
lar la Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, România.

Partea plenară, cu prezentări de sinteză, a fost urmată 

de discuții panel pe domeniile Programului  (Atragerea 
tinerilor cu vocaţie pedagogică în sistemul educaţional; 
Pregătirea cadrelor didactice; Menținerea cadrelor 
didactice performante în sistemul de învățămînt), în 
cadrul cărora au fost clarificate aspecte ce țin de im-
plementarea planului de acțiuni și contribuția fiecărui 
actor în acest proces. 

Proiectul Dezvoltarea resurselor umane în educație: de 
la idei strategice la acțiuni durabile este derulat în perioada 
februarie-iunie 2016, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor 
pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Funda-
ţiei Soros-Moldova. Scopul proiectului: sporirea gradului 
de informare şi mobilizare a opiniei publice privind rea-
lizarea obiectivelor şi a acţiunilor Programului naţional 
pentru dezvoltarea resurselor umane în învăţămîntul 
general din Republica Moldova 2016-2020; sensibili-
zarea factorilor de decizie asupra necesității aprobării şi 
implementării Programului naţional. Printre activitățile 
realizate se numără: 3 ateliere cu participarea unor elevi de 
liceu, tineri specialişti, reprezentanţi APl, decidenţi de la 
nivelul II; 2 emisiuni radio și o emisiune Tv; diseminarea 
rezultatelor activităţilor din proiect prin intermediul revis-
tei Didactica Pro... și al broșurii Dezvoltarea resurselor 
umane în educație: de la idei strategice la acțiuni durabile; 
o masă rotundă; o conferință naţională etc.

lilia NAhAbA, coordonator de proiect

metodologiei de elaborare a unui document strategic. 
Echipele urmează să prezinte varianta finală a PDS-ului 

la sfîrşitul lunii iunie, în cadrul activităţilor de follow-up. 

Rima bEzEDE, coordonator de proiect
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sorin Cristea

dr., prof. univ., Universitatea din Bucureşti

Gîndirea critică

Rezumat: Gîndirea critică, abordată la nivel de concept 
pedagogic operaţional, defineşte capacitatea celui ce învaţă 
de a valorifica resursele sale cognitive, metacognitive, dar 
şi noncognitive (motivaţionale etc.) la un nivel superior. 
Aceasta permite îndeplinirea obiectivelor specifice activităţii 
de instruire, exprimate în termeni psihologici de competenţe 
de analiză, sinteză şi evaluare critică. 

Formarea gîndirii critice este realizabilă la toate nivelurile 
sistemului şi ale procesului de învăţămînt prin dezvoltarea 
sensului critic în studiul tuturor materiilor şcolare, în ansam-

blul activităţilor educative. 
Aplicarea gîndirii critice în proiectarea curriculară a lecţiei este realizată prin promovarea mai multor modele pedagogice. 

Modelul Evocare – Realizare a sensului – Reflecţie valorifică, în spirit critic, cele trei etape necesare în orice „scenariu didactic” 
construit la nivelul continuităţii între: evaluarea iniţială – predarea-învăţarea-evaluarea continuă – evaluarea finală.

Abstract: Critical thinking, approached at the level of operational pedagogical concept, defines the learner`s ability to 
improve its cognitive, metacognitive, and noncognitive (motivational etc.) resources at a higher level. This enables to achieve 
specific objectives of the learning activity, expressed in terms of psychological competences of analysis, synthesis and critical 
evaluation.

The cultivation of critical thinking is achievable at all levels of the educational system and didactic process and by developing 
critical sense in study of all school materials in all educational activities.

Applying critical thinking in designing the curricular lesson is achieved by promoting various pedagogical models. The 
Evocation – Realization of meaning – Reflection model valorizes, in critically spirit, three steps in any „didactic scenario” built 
at the continuity between: initial assessment – continuous assessment – the final assessment.

Keywords: Applying of critical thinking, quality of education, skills training, ERR model.

Gîndirea critică reprezintă o temă de actualitate, 
lansată de la nivelul psihologiei, preluată şi vehiculată 
în politica educaţiei ca resursă specială a perfecţionării 
capacităţii de învăţare a elevilor în cadrul activităţilor 
de instruire, în contextul sistemelor şcolare postmoder-
ne, reevaluabile în condiţiile societăţii informaţionale 
bazată pe cunoaştere.

Abordarea acestei teme din perspectiva paradigmei 
curriculumului, afirmată istoric, din cea de-a doua jumă-
tate a secolului XX pînă în prezent, presupune rezolvarea 
următoarelor probleme: 

1) Definirea gîndirii critice la nivel de concept 
pedagogic operaţional; 

2) Analiza realităţii pedagogice reflectată la nivelul 
conceptului de gîndire critică; 

3) Formarea şi dezvoltarea gîndirii critice; 
4) Aplicarea pedagogică a conceptului de gîndire 

critică la nivelul proiectării curriculare a acti-
vităţilor de instruire în contextul procesului de 
învăţămînt. 

1) Definirea gîndirii critice la nivel de concept 
pedagogic operaţional

În (re)construţia acestei definiţii trebuie rezolvată 
corect problema raporturilor de interdisciplinaritate 
dintre psihologie şi pedagogie. Este o problemă 
dificilă în condiţiile în care în definirea conceptului 
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de gîndire critică predomină perspectiva psihologi-
că accentuată, aproape exclusiv, prin studii aplicate 
la educaţie, la învăţarea şcolară, suprapusă peste 
activitatea de instruire de care este dependentă, în 
mod obiectiv.

În rezolvarea acestei probleme este necesară ra-
portarea învăţării la activitatea de instruire bazată 
pe interdependenţa permanentă dintre acţiunile de 
predare-învăţare-evaluare. Cele trei acţiuni sînt subor-
donate activităţii de instruire, conform normativităţii 
paradigmei curriculumului. Doar astfel instrumentele 
gîndirii critice vor putea fi „aplicate la orice subiect”, 
la orice disciplină de învăţămînt, în condiţii psihologi-
ce descrise de un „mini-ghid”, centrat asupra formării 
unor aptitudini cognitive logice, dar şi a unor atitudini 
motivaţionale echitabile [4].

Din perspectivă psihologică, gîndirea critică defineş-
te „arta de a analiza şi a evalua gîndirea în vederea ame-
liorării acesteia”. Premisele sale vizează identificarea 
problemelor importante în context determinat şi formu-
larea lor „clară şi cu precizie”. Rezultatele sale vizează 
evaluarea corectă a informaţiilor acumulate, interpretate 
optim în vederea elaborării soluţiilor raţionale, probate 
în funcţie de „norme şi criterii pertinente”. Calităţile 
sale vizează spiritul deschis care întreţine capacitatea 
de autodirijare, de autodisciplină, de autoevaluare prin 
care „subiectul”, elevul, dar şi profesorul, pot depăşi 
„egocentrismul natural”, dar şi „sociocentrismul” de-
terminat de la nivel comunitar [4, p. 4].

Definirea gîndirii critice, la nivel de concept pe-
dagogic operaţional, implică valorificarea descrierilor 
psihologice în cadrul unui model global de abordare 
a instruirii, centrat asupra raporturilor axiomatice 
existente între dimensiunea obiectivă a activităţii – ex-
primată prin funcţia şi structura de bază – şi dimensi-
unea subiectivă, exprimată prin obiectivele asumate, 
în special ca „obiective psihologice cognitive” (vezi 
taxonomia lui bloom). 

Funcţia centrală a gîndirii critice vizează valo-
rificarea pedagogică, la maximum, a resurselor psi-
hologice ale elevului, cognitive şi metacognitive, dar 
şi noncognitive, orientate pozitiv în cadrul activităţii 
de instruire, organizată formal, dar şi nonformal, cu 
deschideri spre informal. Din această perspectivă, 
apelul la gîndirea critică este justificat psihologic 
în măsura în care presupune valorificarea resurselor 
cognitive superioare ale gîndirii divergente, creative, 
sociale (bazată pe cooperare), dar şi a resurselor non-
cognitive superioare, care stimulează gîndirea critică 
(motivaţia internă, afectivitatea pozitivă, atitudinea 
caracterială echilibrată în raporturile cu lumea şi cu 
sine). Sînt resurse psihologice importante în orice 
activitate psihologică de învăţare, cu finalitate adap-
tativă, interpretată pedagogic ca acţiune subordonată 

activităţii de instruire. 
Gîndirea critică poate fi (re)construită, astfel, ca şi 

concept pedagogic operaţional care defineşte un ansam-
blu de resurse psihologice cognitive, dar şi noncognitive, 
utilizabile de cel ce învaţă în realizarea activităţii de 
instruire la un nivel superior, corespunzător obiectivelor 
psihologice cognitive care vizează competenţa de anali-
ză şi de sinteză şi de evaluare critică. Funcţia centrală 
îndeplinită este cea de valorificare optimă, superioară, 
a resurselor cognitive (raţionale, intelectuale), dar şi 
noncognitive (motivaţionale, afective, caracteriale) 
care orientează logic, reflexiv, dar şi echitabil, impar-
ţial acţiunea de învăţare a elevului, integrată în cadrul 
activităţii de instruire.

Structura de bază a gîndirii critice este centrată 
asupra componentelor de bază ale gîndirii ca proces 
psihic care asigură cunoaşterea realităţii: a) mijlocită, 
prin concepte care definesc însuşirile generale, esenţiale 
şi multifazice (ale obiectului cunoaşterii); b) general-
abstractă, prin judecăţi, raţionamente, teorii, principii, 
axiome, modele-ideale care fixează conceptele de bază 
şi relaţiile esenţiale dintre acestea; c) multifazică, prin 
capacitatea de înţelegere a „obiectului cunoaşterii”, în di-
namica evoluţiei sale istorice, în trecut-prezent-viitor.

Dimensiunile gîndirii critice sînt exprimate prin 
„trăsături sau virtuţi intelectuale” angajate cognitiv, 
raţional, reflexiv, la nivel de: a) integritate intelec-
tuală; autonomie intelectuală; empatie intelectuală 
(cu deschidere spre empatia motivaţională şi empatia 
afectivă); b) calităţi cognitive, raţionale, reflexive, sus-
ţinute şi noncognitiv (motivaţional, afectiv, caracterial) 
exprimate în termeni de umilinţă intelectuală; încredere 
şi perseverenţă intelectuală; imparţialitate în luarea 
deciziilor intelectuale [Ibidem, p. 15]. 

valorificarea acestei structuri de bază, subor-
donată funcţiei centrale a gîndirii critice, permite 
„utilizarea cu sensibilitate a normelor intelectuale 
universale” la nivel de: a) viziune – „cadrul de re-
ferinţă, perspective şi orientări”; b) scop general, 
obiective (specifice, concrete); c) probleme şi situa-
ţii-problemă de rezolvat; d) „informaţii, date, fapte, 
observaţii, experienţe”, necesare pentru rezolvarea 
problemei sau a situaţiei-problemă; e) „interpretări 
şi deducţii”, necesare pentru descoperirea soluţiilor 
pentru rezolvarea problemei sau a situaţiei-problemă; 
f) „concepte, teorii, definiţii, legi, principii, mode-
le”; g) normativitatea exprimată la nivel superior 
prin axiome, care propun un mod de relaţionare a 
conceptelor în cadrul teoriilor, legilor, modelelor; h) 
metodologia corespunzătoare teoriei şi normativită-
ţii specifice domeniului de cunoaştere respectiv, cu 
„implicaţii şi consecinţe” la nivelul modelului de cer-
cetare (hermeneutic, istoric; experimental/cantitativ, 
calitativ etc.). Consecinţele modelului sînt reflectate 
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diCționar

la nivelul calităţii produselor gîndirii critice, vala-
bile în orice domeniu, reprezentative prin: „calitate, 
exactitate/precizie, pertinenţă, profunzime, amploare, 
semnificaţie” [4, p. 5].

Dimensiunea subiectivă a gîndirii critice este 
angajată prin intermediul obiectivelor psihologice 
cognitive specificate în taxonomia lui bloom la nivel 
de competenţe avansate de analiză şi de sinteză şi de 
evaluare critică, realizabile gradual în fazele superioare 
ale învăţării (posibile după dobîndirea şi exersarea 
în timp optim a competeţelor iniţiale de cunoaştere, 
înţelegere şi aplicare). 

În concluzie, conceptul pedagogic operaţional de 
gîndire critică defineşte capacitatea celui ce învaţă de 
valorificare a resurselor cognitive, dar şi noncognitive 
orientate logic, reflexiv, dar şi echitabil, imparţial, la 
un nivel superior al structurii de funcţionare a gîndirii, 
care permite îndeplinirea în condiţii optime a obiec-
tivelor specifice activităţii de instruire, exprimate 
psihologic în termeni de competenţe de analiză şi de 
sinteză şi de evaluare critică.

2) Analiza realităţii pedagogice reflectată la nive-
lul conceptului de gîndire critică 

Această analiză presupune evidenţierea procesului 
de formare şi dezvoltare a gîndirii critice care parcur-
ge trei etape de evoluţie calitativă, identificabile în 
cadrul realităţii pedagogice reprezentative la nivelul 
activităţilor de instruire, organizate la toate treptele 
şi disciplinele de învăţămînt, în context formal, dar 
şi nonformal.

Criteriile de analiză evocă structura psihologică a 
gîndirii critice, susţinută predominant cognitiv, dar şi 
complementar, noncognitiv. Sînt relevante în plan: a) 
cognitiv – prin tipul de reflexivitate atins la nivel de 
abilitate/aptitudine raţională implicată în acţiunea de 
învăţare, în cadrul activităţii de instruire; b) noncog-
nitiv – prin tipul de motivare dobîndit la nivel de etică 
a învăţării, implicată în cadrul activităţii de instruire, 
exprimată prin gradul de „constanţă al imparţialităţii” 
şi de „invariabilitate a echităţii”. 

Identificăm, astfel, trei niveluri de evoluţie ale 
gîndirii critice:

1) „Nivelul de ordin inferior”: a) cognitiv – abili-
tate raţională „puţin ridicată sau medie, dependentă 
frecvent de intuiţie”; b) noncognitiv – motivaţie a 
învăţării, dependentă, „pe larg, de emoţii şi de înşe-
lătorii interesate”.

2) Nivelul mai înalt: a) cognitiv – abilitate raţională 
ridicată, cu un tip de reflexivitate selectivă, dar „cu 
o lipsă a vocabularului gîndirii critice”; noncognitiv 
– motivaţie a învăţării susţinută doar prin „imparţiali-
tate inconstantă” într-un grad „echitabil variabil”.

3) Nivelul cel mai înalt: a) cognitiv – „abilitate 
raţională cea mai ridicată, cu o reflexivitate explicită”, 

utilizînd, în mod regulat, „instrumentele gîndirii critice 
pentru a analiza şi a evalua gîndirea”; noncognitiv 
– motivaţie a învăţării, susţinută printr-o imparţialitate 
constantă, „invariabil echitabilă” [Ibidem, p. 9]. 

3) Formarea şi dezvoltarea gîndirii critice
Implică realizarea următoarelor trei obiective de-

finitorii pentru această capacitate cognitivă specială 
[1, pp. 6-11]:

A) Coordonarea operaţiilor intelectuale implicate în 
tratarea informaţiei prin analiză, inferenţă, com-
paraţie, clasificare, sinteză, predicţie) la nivelul 
unei strategii cognitive necesară pentru rezolva-
rea problemelor şi a situaţiilor-problemă.

b) Dezvoltarea a trei categorii de abilităţi cogniti-
ve: a) de bază: analiză, inferenţă, comparaţie, 
clasificare, sinteză, predicţie; b) tipice gîndirii 
critice – bazate pe integrarea operaţiilor inte-
lectuale (analiză ..., comparaţie, clasificare … 
etc.) la un nivel superior care implică sinteza şi 
decizia necesară în condiţii de evaluare critică, 
necesare pentru rezolvarea de probleme şi de 
situaţii-problemă; c) abilităţi metacognitive 
„care permit dirijarea şi controlul abilităţilor 
de bază” şi a celor tipice gîndirii critice, „prin 
operaţii de planificare, supraveghere şi evaluare” 
[Ibidem, p. 6].

C) Investigarea realităţii care constituie obiectul 
instruirii (un obiect de învăţămînt, o temă, un 
fenomen etc.) la nivelul problemelor şi al situ-
aţiilor-problemă esenţiale în vederea alegerii 
soluţiei optime „care integrează orice informaţie 
disponibilă” în contextul dat.

D) Cultivarea procesului cognitiv, desfăşurat într-o 
manieră reflexivă, pe parcursul a trei etape: a) 
sesizarea problemei sau a situaţiei-problemă; 
b) activarea atitudinilor şi aptitudinilor proprii 
gîndirii critice; c) rezolvarea problemei sau a 
situaţiei-problemă.

În funcţie de gradul de îndeplinire a acestor obiec-
tive, gîndirea critică este formată şi dezvoltată ca 
şi capacitate superioară de învăţare, eficientă în 
contextul activităţii de instruire, în calitate de: a) 
strategie cognitivă care valorifică la nivel superior 
toate operaţiile fundamentale şi instrumentale ale 
gîndirii; b) „investigaţie care conduce la o concluzie 
justificată în termeni de decizie finală; c) proces care 
permite exersarea optimă a abilităţilor (aptitudinilor) 
şi atitudinilor cognitive disponibile în cadrul structurii 
de funcţionare a gîndirii critice.

Formarea gîndirii critice în cadrul şcolii este realiza-
bilă în funcţie de: a) un obiectiv general, determinat de 
necesitatea de „a răspunde la exigenţe sociale” – „dez-
voltarea capacităţii elevilor de analiză şi de stăpînire a 
unui volum de informaţie în continuă creştere”; b) două 
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obiective specifice, determinate, în spiritul paradigmei 
curriculumului, la nivel: b-1) social – dezvoltarea ca-
pacităţii de adaptare a elevilor la cerinţele globale ale 
mediului socioeconomic; b-2) psihologic – dezvoltarea 
armonioasă a elevului ca personalitate individuală şi ca 
cetăţean capabil să ia decizii în mod independent. În 
activitatea de instruire, pe parcursul şcolarităţii între 6-18 
ani, obiectivul transdisciplinar, comun tuturor treptelor 
de învăţămînt, se referă la „dezvoltarea sensului critic în 
diversele discipline, în ansamblul activităţilor educative” 
[Ibidem, p. 15]. 

4) Aplicarea conceptului de gîndire critică la nive-
lul proiectării curriculare 

Este exersată în cadrul unor modele care transpun, 
în formule metaforice, cerinţele generale ale proiectării 
curriculare aplicate la nivelul lecţiei, ca activitate de 
instruire tipică în contextul procesului de învăţămînt, 
în mediul şcolar.

vom face referinţă doar la „Modelul Evocare – Re-
alizare a sensului – Reflecţie” (kurtis S. Meredich; 
Jeannie l. Steele, 1995, apud Adriana Nicu, 2007, pp. 
66-70). Acest model valorifică cele trei etape necesare 
în orice „scenariu didactic”, care constituie partea a III-
a a proiectului curricular al lecţiei (după organizarea 
resurselor pedagogice – planificarea activităţii de re-
ferinţă), care vizează realizarea-dezvoltarea activităţii 
de instruire la nivel de: a) evaluare iniţială; b) predare-
învăţare-evaluare continuă; c) evaluare finală.

1) Evocarea. Este etapa care asigură evaluarea 
iniţială cu funcţie diagnostică şi predictivă. Implică 
reactualizarea cunoştinţelor la fel ca în modelul tra-
diţional de proiectare a lecţiei. În spiritul pedagogiei 
gîndirii critice se pune accent pe restructurarea ideilor 
de bază şi interiorizarea lor deplină ca structuri cogni-
tive proprii, susţinute metacognitiv, dar şi noncognitiv 
(motivaţional, afectiv etc.).

2) Realizarea sensului. Este etapa care, în didactica 
tradiţională, asigura transmiterea de noi cunoştinţe, 
realizabilă în proiectarea curriculară la nivel de preda-
re-învăţare-evaluare continuă. „Realizarea sensului” 
presupune efort cognitiv intensiv, angajat individual şi 
în microgrup în condiţii de instruire prin cooperare, de 
(auto)învăţare, bazată pe „parcurgerea genezei cunoş-
tinţelor ştiinţifice”, cu ajutorul profesorului, valorificînd 
optim resursele cognitive, metacognitive şi noncognitive 
proprii fiecărui elev. Presupune înţelegerea şi interioriza-
rea deplină a „cunoştinţelor predate”, care sînt simultan 
(auto)învăţate şi (auto)evaluate în condiţii de aplicare, 
analiză şi sinteză, ca premise pentru evaluarea critică.

3) Reflecţia. Este etapa inexistentă în lecţia tradiţi-

onală, promovată în proiectarea curriculară la nivelul 
secvenţei intermediare, între predarea-învăţarea-eva-
luarea continuă şi evaluarea finală. Fixează structura 
cunoştinţelor predate-învăţate-evaluate continuu pe 
parcursul celei de-a doua etape a „scenariului didactic”, 
reprezentată într-o schemă finală elaborată de elevi, 
ca „rezumat” care probează faptul că învăţarea a fost 
realizată eficient şi efectiv „ca schimbare autentică şi 
durabilă”.

CONCLuzIE
Gîndirea critică trebuie interpretată la nivel peda-

gogic, pentru a putea fi definită, analizată şi valorificată 
la nivel de concept pedagogic operaţional. Această 
abordare stimulează: 

a)  orientarea obiectivelor psihologice ale instru-
irii în direcţia atingerii stadiilor superioare ale 
învăţării, exprimate în termeni de competenţe 
de analiză şi de sinteză şi de evaluare critică; 

b)  promovarea unei metodologii a instruirii efici-
ente în situaţii multiple, diversificate, centrate 
pe: b-1) valorificarea unor aptitudini şi atitudini 
cognitive, cu efecte metacognitive pozitive; b-2) 
sesizarea şi rezolvarea de probleme şi situaţii-
problemă; b-3) tratarea creativă a informaţiei 
interiorizată, înţeleasă, aplicată şi analizată-
sintetizată în contexte didactice şi extradidactice 
deschise spre evaluarea critică.

O astfel de realizare nu va fi posibilă dacă gîndirea 
critică este abordată doar din perspectivă psihologică, 
la nivel de psihologie aplicată la educaţie, la învăţare, 
fără raportare la conceptele pedagogice fundamentale: 
instruire (definită ca activitate de predare-învăţare-
evaluare), finalităţile instruirii, conţinuturile instrui-
rii, metodologia instruirii, proiectarea curriculară a 
instruirii…
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Ziua NEPC la PRO DIDACTICAConsolidarea sistemului de educaţie
profesională tehnică în Moldova/CONSEPT

NEPC  este o comunitate a centrelor 
de politici educaţionale din Europa, 
cu sediul secretariatului la Zagreb, 
Croaţia. Misiunea acestei reţele 
educaţionale este de a promova 
politici �exibile şi participative, 
bazate pe dovezi transparente, care 
să re�ecte valorile educaţionale ale 
societăţii deschise, ceea ce înseamnă 
iniţiative politice proactive, precum 
şi activităţi de advocacy, de 
monitorizare a guvernelor şi a 
sistemelor naţionale de educaţie. La 
moment, comunitatea include 23 de 
membri instituţionali din 18 ţări şi 4 
membri individuali. Centrul 
Educaţional PRO DIDACTICA este 
membru NEPC începînd cu anul 
2015.
Programele NEPC sînt implementate 
prin intermediul a trei planuri 
strategice, ce promovează viziunea 
unei societăţi deschise, democratice, 
multiculturale şi pluraliste, în care 
sistemul de învăţămînt joacă un rol 
fundamental.
NEPC operează prin intermediul a 

trei tipuri de acţiuni – de advocacy, 
de învăţare şi de cercetare, care sînt 
interconectate şi au scopul:
• să exploreze politicile 

educaţionale, problemele şi 
practicile (cercetare);

• să ofere un cadru bene�c unui 
schimb e�cient de cunoştinţe 
între membrii reţelei şi toţi cei 
interesaţi de educaţie, pentru 
realizarea unor reforme 
durabile în domeniu (învăţare);

• să propună soluţii şi să prezinte 
recomandări bazate pe dovezi 
(advocacy).

În 2016, NEPC celebrează 10 ani de 
activitate prodigioasă la nivel 
regional şi internaţional. În acest 
context, la 13 mai 2016, la  PRO 
DIDACTICA, a fost marcată ziua 
NEPC. Una dintre activităţile-cheie a 
constituit-o şedinţa Clubului de 
dezbateri PAIDEIA, în cadrul căreia au 
fost prezentate misiunea şi viziunea 
acestei reţele, dar şi activităţile 
principale, care au drept scop 
promovarea unei politici 

educaţionale �exibile şi 
participative, ce re�ectă valorile 
educaţionale ale societăţii deschise. 
Participanţii la eveniment au 
menţionat importanţa unirii 
eforturilor, la nivel naţional, regional 
şi internaţional, în vederea 
îmbunătăţirii sistemului educaţional 
şi asigurării unui mediu prietenos 
copilului.
PRO DIDACTICA, în calitate de 
membru NEPC, promovează valorile 
unei societăţi deschise şi 
democratice, contribuind la 
transformarea rețelei într-un actor 
global, cu expertiză locală şi 
regională în politicile educaţionale.

PROIECTUL

Activităţi de formare metodologice. 
În cadrul proiectului CONSEPT, 
profesorii şi maiştrii din şcolile 
profesionale bene�ciază de un 
program de formare profesională 
continuă, care îi determină să �e în 
pas cu schimbările din domeniu. 
Programul se axează pe metodolo-
gia de învăţare centrată pe elev, 
metodologie care asigură calitatea 
demersului didactic. Activităţile de 
formare sînt desfăşurate de un grup 
de formatori competenţi de la 
Centrul de Formare Continuă, UTM. 
Competenţele profesionale deținute 
le permit să extindă aria de servicii şi 
în afara proiectului CONSEPT. 

Oferta serviciilor de formare prin 
training conţine cinci module, a cîte 
160 de ore �ecare:
• Modulul Fundamentele de bază 

ale psihopedagogiei;
• Modulul Formarea abilităţilor de 

instruire practică;
• Modulul Formarea abilităţilor de 

instruire teoretică;
• Modulul Formarea abilităţilor de 

evaluare a rezultatelor 
academice;

• Modulul Elaborarea materialelor 
didactice vizuale.

Cursurile desfășurate sînt activităţi 
de formare centrate pe dezvoltarea 

competenţelor tehnice şi ocupaţio-
nale. În cadrul proiectului, se 
identi�că, împreună cu şcolile-parte-
nere, agenţii economici, companiile, 
prestatorii de servicii educaţio-
nale-lideri în domeniu gata să 
împărtăşească experienţa, să 
demonstreze noile tendinţe în 
domeniu, dar şi să creeze parteneri-
ate durabile. 
Aceste formări se bucură de o mare 
popularitate în rîndul maiştrilor şi al 
profesorilor, care, deseori, se implică 
în calitate de formatori, valori�că 
experienţa şi diseminează practicile 
de succes.

CONSEPT sprijină procurarea 
echipamentelor moderne şi a consum-
abilelor întru îmbunătățirea 
condiţiilor de lucru în atelierele 
şcolare şi a activităţilor practice. 
Echipamentele moderne şi consum-
abilele achiziționate cu susţinerea 
�nanciară a LED sînt utilizate pentru 
a asigura buna desfășurare a 

activităţilor de instruire, avînd un rol 
important în dezvoltarea abilităţilor 
elevilor, în pregătirea unor muncitori 
cali�caţi, care vor face faţă cerinţelor 
pieţei muncii. 
Acelaşi scop este urmărit şi prin 
ameliorarea condiţiilor în ateliere. 
Astfel, anual, în funcție de perfor-
manţele înregistrate, şcolilor le este 

oferit un mic suport şi pentru unele 
acţiuni de ameliorare a infrastructu-
rii. Avînd la dispoziţie utilaje şi 
instrumente moderne, �ecare 
instituţie are posibilitatea să-şi 
renoveze parţial atelierele, creînd, 
astfel, condiţii optime de realizare a 
lecţiilor practice.

COMPONENTA SUPORT MATERIAL

COMPONENTA FORMAREA CADRELOR DIDACTICE

EXPLOREAZĂ!        PARTICIPĂ! SCHIMBĂ!

Contacte NEPC:
Amruševa 8, 10 000 Zagreb, Croatia

Phone: + 385 (0)1 558 7976,
+385 (0)1 558 7975

Fax: +385 1 55 09 428
E-mail: nepc@edupolicy.net

Skype: nepc.edupolicy
http://www.edupolicy.net/
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Extinderea: între gîndirea critică şi gîndirea 
creativă 
Rodată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova 
începînd cu 1999, strategia Lectură şi scriere pentru dez-
voltarea gîndirii critice a fost cunoscută, mai întîi, într-un 
cadru de proiectare didactică pe 3 etape ... 

Gîndirea critică şi competenţa de procesare a 
informaţiei 
Primul val de intervenţie a proiectului LSDGC în sălile de 
studii, după 1998, s-a manifestat cel mai vizibil prin apli-
carea unor tehnici interactive ...

Activităţi interactive în formarea competenţei 
de rezolvare a problemelor simple în clasa I 
Curriculumul de matematică pentru clasele primare preve-
de competenţa specifică „Rezolvarea şi formularea de 
probleme, integrînd achiziţiile matematice” ...

O abordare critică a rolului Consiliului de 
Administraţie în procesul de autoconducere a 
şcolii
În ultimele decenii, se atestă o tendinţă globală de descen-
tralizare a sistemelor educaționale. Procesul presupune 
transferul puterii de decizie de la ministerele de resort la 
organele administraţiei locale, comunităţi şi şcoli ...

Dezvoltarea
gîndirii critice

Stimați manageri, profesori, educatori, părinți, elevi și toți cei 
interesați de domeniul educațional!

Campania de abonare pentru a doua jumătate a anului 2016 la revista de 
teorie și practică educațională DIDACTICA PRO… continuă. Abonamentele 
pot � perfectate la o�ciile distribuitorilor de presă:

• POȘTA MOLDOVEI (indice 31546) • PRESS INFORM-CURIER
• MOLDPRESA (indice 31706) • MESAGERIA D&D

Vă mulţumim că sînteţi alături de noi!
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