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Argument

Gama multicoloră a toamnei ne predispune pentru 
nostalgii, meditaţii, amintiri... Ghiozdanele din spatele 
elevilor ne duc cu gîndul la anii cînd eram la fel. 

Majoritatea dintre noi ne-am petrecut copilăria 
în libertatea imensă a satului, făcînd carte în cea mai 
spaţioasă clădire a lui. Deși școlile din satele vecine 
erau mai frumoase, pe a noastră o consideram cea mai 
luminoasă, cu cei mai buni profesori. Copilăria ne-a fost 
un tumult de emoţii și activităţi, pereţii școlii emanau 
o căldură fi rească ce te atrăgea cu o forţă invizibilă să 
înveţi, să fi i respectuos, să te conformezi unei discipline 
riguroase.

După absolvire treceam mereu pe la școală să 
ne vizităm dascălii, să vedem transformările ce s-au 
produs și... să ne simţim bine. Dar firul magic care 
ne ademenea s-a rupt. Cum? Cînd? Poate atunci cînd 
am devenit maturi. Sau poate profesorii nu mai sînt 
aceiași, au mai încărunţit: cu toată îndărătnicia, sîntem 
nevoiţi să acceptăm că totul curge și totul se schimbă. 
Ceva îţi trezește un disconfort inexplicabil și atunci 
derulezi amintirile – compari, descoperi, te uimești și 
te întristezi.

Școala a rămas aceeași: în interiorul ei persistă 
mirosul de fum ce se strecoară, iarnă de iarnă, din sobele 
claselor. Dar... trecerea anilor i-a știrbit din înfăţișarea 
de altădată; nu mai afl ăm muzeul școlii, unde intram 
cu răsufl area întretăiată; cantina pare a fi  fără viaţă, 
deoarece nimeni nu mai ia masa acolo...

A mai dispărut ceva extrem de important – licărul 
din ochii dascălilor, dorinţa nestăvilită de căutare și 
realizare...
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Și noi, care visam la școli neobișnuite pentru secolul 
XXI, astăzi constatăm duruta realitate. De ce schimbarea 
nu ne-a adus ceea ce ne doream?

Atunci cînd toţi afi rmă că potenţialul intelectual al 
ţării pornește de la sat, de ce școala rurală rămîne în 
umbra oricăror priorităţi?

Un absolvent al școlii rurale este pus în situaţia 
dezavantajoasă de a începe cursul de engleză abia la 
anul I de facultate, de a utiliza Internet-ul abia la 18 ani, 
de a ţine în mîini literartură de referinţă doar atunci cînd 
face un referat sau se pregătește de primul seminar.

Cine îi va oferi timp pentru recuperare? Ce șanse 
va avea pentru a se menţine pe linia de plutire? Cum va 
ajunge printre primii, altfel decît transformînd nopţile în 
zile? Tînărul, fi rește, are nevoie de înţelegere și susţinere, 
așteaptă să-i fi e apreciat efortul, aceasta însă, ca și multe 
altele, rămîne a fi  doar problema lui personală.

Acasă i-au rămas părinţii-profesori, pe care nu vrea 
să-i dezamăgească. Are o responsabilitate în faţa acestor 
Oameni, de la care a învăţat, ca și alte zeci de promoţii, 
ce înseamnă bunul simţ, gustul estetic, încrederea în 
sine, onoarea. Și acum își amintește de nopţile albe ale 
părinţilor care au avut curajul să treacă prin „perioada 
de tranziţie”, fiind mereu optimiști. Au muncit fără 
remunerare, dar au rezistat, nu și-au părăsit ţara, ca atîţia 
alţii. Au rămas – în faţa propriilor copii, a elevilor, a 
consătenilor – un exemplu de cumsecădenie, inteligenţă, 
moralitate și, nu în ultimul rînd, de stoicism.

Sînt necăjiţi că nu reușesc, cum și-ar dori, să procure 
materiale didactice, să facă reparaţie în clasă, în școală. 
Regretul lor este că, în secolul informatizării și al noilor 
tehnologii, nu le pot asigura copiilor o dezvoltare 
armonioasă și integră în concordanţă cu schimbările 
din învăţămîntul contemporan. Dar își păstrează totuși 
speranţa că va veni și timpul cînd școlilor rurale li se va 
acorda mai multă atenţie, că Ministerul Educaţiei va găsi 
soluţii și pentru acestea, iar guvernanţii își vor aminti 
de unde începe Patria.

E timpul să conștientizăm  cu toţii că problemele 
școlii sînt nu doar ale organelor de stat, ci ale întregii 
societăţi. 
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„Un manager trebuie să fi e un bun organizator, 
vizionar, profesionist...”

Interviu cu dna Galina Musteaţă, directorul școlii medii din satul Brînzeni, jud. Edineţ, și cu dna Maria Dodon, 
directorul gimnaziului din satul Zberoaia, jud. Ungheni

În anul 2000, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a lansat proiectul Autoevaluarea școlii, iniţiativă ce-și 
propune implementarea unui nou model de perfecţionare a școlii bazat pe dezvoltarea competenţelor profesorilor 
și managerilor școlari, pe intensifi carea relaţiilor dintre școală și comunitate, pe crearea premiselor și condiţiilor 
necesare realizării unui dialog constructiv între unităţile educaţionale și comunităţile ce le reprezintă. La faza iniţială 
au fost implicate trei școli, ale căror cadre didactice au benefi ciat de instruire și asistenţă din partea CEPD, precum 
și de activităţi de promovare a parteneriatelor dintre aceste școli.

Care a fost impactul 
colaborării dvs. cu Cen-
trul Educaţional PRO 
DIDACTICA?

Galina Musteaţă: Participăm la multe 
proiecte, dar putem afi rma că succesele pe care 
le constatăm la capitolul resurse umane și relaţii 
sînt obţinute, în mare parte, graţie programului 
Autoevaluarea școlii, în cadrul căruia am fost 
selectaţi ca școală-pilot.

Coordonatorul de programVitalie Popa, 
formatorii Valentina Chicu și Oleg Bursuc, pe 
lîngă faptul că ne-au oferit acces la informaţie, 
ne-au învăţat să avem încredere în forţele 
proprii, ne-au încurajat să ne dezvoltăm 
competenţele. Începînd cu anul de studii 2001-
2002, avem o colaborare fructuoasă cu părinţii. 
Ei sînt predispuși spre un dialog deschis, 
susţin inovaţiile din învăţămînt, contribuie la 
îmbunătăţirea bazei materiale a școlii, sprijinind 
fi nanciar multe activităţi extrașcolare. Am reușit, 
prin eforturi comune, să "spargem gheaţa" și să 
stabilim relaţii de cooperare cu foștii absolvenţi, 
cu comunitatea. Esenţial este și aportul primăriei 
locale, datorită căreia am mărit substanţial 
bugetul școlii.

Maria Dodon: Implementarea proiectului 
Autoevaluarea școlii a constituit un imbold de 
reorientare a procesului instructiv-educativ din 
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gimnaziu, o acţiune de remediere a situaţiei. La training-urile organizate de CEPD, profesorii 
instituţiei noastre au luat cunoștinţă de metodele interactive și tehnicile LSDGC. A urmat 
Școala de vară de la Holercani, unde ne-am familiarizat cu strategiile managementului 
școlar, cu activităţile în grup, de asemenea ne-am iniţiat în utilizarea calculatorului – toate 
avînd un efect benefi c asupra colectivului pedagogic în ansamblu și a fi ecărei persoane 
în parte.

În rezultatul acestor stagii lecţiile profesorilor au devenit mai variate și mai bogate în 
conţinut, copiii – mai descătușaţi și mai sociabili, iar părinţii au început să se implice tot 
mai mult în rezolvarea problemelor cu care se confruntă școala.

G.M.: La capitolul lucrul cu părinţii, putem menţiona că am realizat un pas important. 
Au fost timpuri cînd relaţia școală-părinţi era marcată de indiferenţă, dar graţie celor învăţate 
la CEPD, promovînd o politică de colaborare, am reușit să-i dăm o altă turnură: părinţii 
au devenit prietenii școlii. Datorită acestei conlucrări atestăm o frecvenţă de 100% și nu 
ne confruntăm cu fenomenul abandonului școlar. Cu acordul și susţinerea lor am introdus 
alimentarea gratuită a copiilor din familiile vulnerabile, nu doar pentru cei din clasele 
primare. Un exemplu concret de ajutor din partea părinţilor l-a constituit organizarea și 
desfășurarea, în luna octombrie 2001, a seminarului directorilor adjuncţi din judeţ, unde am 
realizat toate obiectivele pe care ni le-am propus, prioritar  fi ind lucrul cu comunitatea.

Cu un sprijin esenţial din partea părinţilor a fost completat bugetul instituţiei, o parte 
din bani fi ind alocaţi pentru deplasările profesorilor la cursurile de perfecţionare, pentru 
procurarea rechizitelor școlare, pentru reutilarea și modernizarea sălilor de clasă, pentru 
lucrările de renovare a școlii. 

În cadrul proiectului Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) am efectuat reparaţia 
capitală a acoperișului școlii, a sălii sportive, construcţia a două minicazangerii autonome.

M.D.: După reparaţia capitală a clădirii, în scopul menţinerii acesteia în stare bună, am 
constituit organizaţia nonguvernamentală Speranţa, din care fac parte și părinţii. Această 
organizaţie, în colaborare cu FISM, a subvenţionat achiziţionarea echipamentului și 
materialelor necesare pentru dotarea cabinetelor de chimie și limbi moderne. De asemenea, 
a fost reînnoit mobilierul cu seturi în valoare de 20000 de lei. Etapa a doua a proiectului 
prevede construcţia unui centru, care va găzdui copii cu disabilităţi și din familii vulnerabile 
– realizare foarte importantă pentru comunitatea noastră.

Prezenţa părinţilor la consiliile pedagogice, la diferite activităţi ale școlii (de exemplu, 
Ziua ușilor deschise) are un impact pozitiv asupra vieţii comunităţii. 

G.M.: Iniţial noi, profesorii, gîndeam că absolvenţii școlii au uitat demult de ea, că nu 
vor fi  receptivi la solicitările și doleanţele noastre de colaborare. Nu credeam că această 
acţiune se va solda cu succes.

Pentru început le-am expediat scrisori, i-am invitat la școală, le-am explicat ce intenţii 
avem. Foarte mulţi dintre discipolii noștri au răspuns apelului. Ei au venit la 1 septembrie 
cu daruri și ajutoare fi nanciare, acesta constituind doar primul pas, deoarece absolvenţii 
continuă să ne susţină, să participe la activităţile pe care le desfășurăm. Ei sînt din nou 
alături de noi, alături de școală. 

M.D.: Realizările, pe care le constatăm astăzi cu satisfacţie, se datorează muncii asidue 
depuse de colectivul de profesori, susţinerii morale și fi nanciare din partea consiliului 
primăriei, în fruntea căruia se afl ă doamna Nadejda Darie. Aș menţiona în mod deosebit 
ajutorul acordat de primărie, care oferă gratuit hrană pentru toţi elevii noștri.

Am început cu reconstrucţia școlii. Banii de care dispuneam nu erau însă sufi cienţi. 
Atunci am decis să desfășurăm în localitate o acţiune, pe care am numit-o Un bănuţ 
pentru școala mea. La manifestare au fost invitaţi absolvenţii școlii, care s-au dovedit a fi  
oameni de sufl et. Deși suma adunată nu a fost prea mare, am reușit totuși să sensibilizăm 
comunitatea. În anul 1999 ne-am încadrat în activitatea mai multor proiecte, inclusiv FISM, 
graţie cărora astăzi avem o școală renovată.

Cum aţi reușit 
să includeţi școala în 
preocupările părinţilor?

Cum aţi izbutit să 
stabiliţi o colaborare cu 
absolvenţii școlii și care 
este contribuţia lor la 
activitatea instituţiei pe 
care o dirijaţi?

„UN MANAGER TREBUIE SĂ FIE UN BUN ORGANIZATOR, VIZIONAR, PROFESIONIST...”

CURRICULUM VITAE
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G.M.: I-aș sfătui pe managerii școlari să depășească barierele psihologice și să se 
apropie de absolvenţi, de părinţi, de persoanele care pot să le acorde sprijin, să-i trateze de 
la egal la egal. Trebuie să conștientizăm faptul că în ziua de azi fără participarea întregii 
comunităţi o școală rezistă cu greu. 

Managerii ar trebui să se debaraseze de teama de a nu reuși, să-și modifi ce imaginea de 
sine, să aibă încredere în forţele proprii și convingerea că ceea ce fac este bine. Realizînd 
lucruri frumoase, vom schimba atitudinea societăţii faţă de instituţiile educaţionale.

M.D.: Cred că cea mai mare greșeală pe care am comis-o eu, dar și alţi manageri, constă 
în izolarea școlii, în încercarea de a rezolva problemele acesteia în limitele propriei „cochilii”. 
După mine, un prim pas ar fi  să-i intereseze pe toţi locuitorii, să treacă de hotarele satului, 
să fi e harnici, să se informeze continuu, să implementeze tot ceea ce este util activităţii de zi 
cu zi, să se identifi ce cu viaţa școlii, să fi e pregătiţi și dornici de schimbare.

G.M.: Un manager trebuie să fi e un bun vizionar, să privească clar lucrurile și să fi e 
un mesager al calităţii în școală, să aibă încredere în sine, să fi e ambiţios, competent; să 
fi e dispus pentru noi provocări. 

M.D.: Un manager trebuie să fi e un bun organizator, să creeze și să menţină în colectivul 
pe care îl conduce o atmosferă de colaborare, să fi e un profesionist, dar să aibă și multă 
omenie.

G.M.: Comunitatea noastră, informată permanent asupra activităţii școlii, dă dovadă 
de mai multă toleranţă și înţelegere.

M.D.: Deschiderea comunităţii spre conlucrare cu școala a fost posibilă doar atunci 
cînd aceasta s-a văzut implicată în activităţile instituţiei. Vom avea o atitudine pozitivă faţă 
de școală și faţă de profesori numai în cazul cînd populaţia va fi  instruită și va conștientiza 
că trebuie să contribuie la viitorul societăţii. 

G.M.: Una dintre probleme ar fi statutul profesorului în societate. Remunerarea 
profesorului în raport cu munca prestată, cu rolul și responsabilitatea ce o are este mult 
inferioară retribuţiei altor categorii de lucrători. Ar fi  de adăugat și insufi cienţa comunicării 
prin Internet; posibilităţile derizorii de multiplicare a materialelor didactice necesare și, 
nu în ultimul rînd, lipsa motivaţiei pentru învăţare la unii elevi.

M.D.: Pentru noi important rămîne factorul uman: cadre didactice bine pregătite, elevi 
cu rezultate performante, părinţi activ încadraţi în procesul educaţional.

Consemnare: Nadia CRISTEA

Dacă vi s-ar solicita 
un sfat pentru managerii 
din republică, care ar fi 
acesta? Ce greșeală trebuie 
să evite orice conducător 
în activitatea pe care o 
desfășoară?

Care este, în opinia 
dvs., cea mai importantă 
calitate a unui manager 
de succes? 

Eforturile depuse 
pentru ridicarea prestigiului 
școlii și al colectivului 
pedagogic au reușit să 
schimbe opinia comunităţii 
faţă de profesor?

Cu ce impedimente 
v-aţi confruntat?

Care este cea mai 
importantă realizare a 
activităţii dvs.?

„UN MANAGER TREBUIE SĂ FIE UN BUN ORGANIZATOR, VIZIONAR, PROFESIONIST...”

CURRICULUM VITAE
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INTRODUCERE
Sistemul de învăţămînt este o instituţie fundamentală 

a statului care are menirea să asigure dezvoltarea liberă 
și armonioasă a omului, formarea personalităţii creative 
capabilă de a se adapta la condiţiile de schimbare 
permanentă a vieţii. În acest context, declararea 
învăţămîntului drept prioritate naţională echivalează 
cu conștientizarea faptului că investiţiile în domeniul 
dat pot și trebuie să devină efi ciente. Rămîne de înţeles 
și de acceptat că investiţiile făcute în prezent vor fi 
recuperate peste un termen îndelungat. De aceea, ţinînd 
cont de  gradul de stabilitate politică și economică, de 
imperfecţiunea structurilor manageriale din Republica 
Moldova, realizarea cu succes a acestui deziderat este 
difi cilă.

Una din problemele majore constă în natura dinamică 
a transformărilor din societatea noastră: creșterea lentă a 
PIB, scăderea natalităţii, rata înaltă de emigrare a populaţiei, 
instabilitatea politică și, nu în ultimul rînd, schimbarea 
mentalităţii.

Sistemul educaţional din Republica Moldova trebuie să 
facă faţă provocărilor lumii moderne din ultimele decenii. 
Este vorba despre fluxul de informaţie, de resurse, de 
populaţie, precum și – un factor foarte important – despre 
modifi carea valorilor. În ce mod, în contextul dat, tînăra 
generaţie (și nu numai) se va integra în societatea 
contemporană?

Prin prisma celor abordate trebuie analizată și situaţia 
școlilor din mediul rural care, spre regret, din cauza 

deosebirilor economice, demografi ce etc., rămîne a fi  
deplorabilă.

Pentru a obţine informaţii veridice și actuale despre 
învăţămîntul preuniversitar, ce ar permite efectuarea 
unor analize și elaborarea de politici educaţionale, am 
realizat un studiu care include materiale prezentate 
de: Departamentul de Stat pentru Statistică; Direcţia 
Planificare și Statistică a Ministerului Economiei; 
Direcţiile Generale Judeţene de Învăţămînt, Tineret și 
Sport; trezoreriile teritoriale, precum și rapoarte ale 
organismelor internaţionale: Banca Mondială, TACIS, 
UNDP, UNESCO, UNICEF, date disponibile cu referire 
la sistemul educaţional ale Ministerului Finanţelor, 
Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale. 

EVOLUŢIA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI 
PREUNIVERSITAR ÎN ULTIMII ANI

Pe parcursul anilor 1995-2001, finanţarea 
învăţămîntului a fost, în general, în descreștere, cu o 
îmbunătăţire în 1995-1996 și cu o stabilizare în anii 
1999-2001. Acest domeniu continuă să fi e subfi nanţat, 
acoperindu-se doar 40-50% din necesităţi, ceea ce are 
un impact negativ asupra calităţii instruirii, mai ales 
în mediul rural. În perioada respectivă s-a micșorat 
numărul de elevi, dar s-a mărit nesemnifi cativ numărul 
de instituţii școlare. 

De menţionat faptul că cea mai mare parte din 
mijloacele bugetare alocate revin învăţămîntului 
secundar general, observîndu-se o diminuare a acestora 
pe parcursul anilor 1997-1999. În continuă descreștere 
este cota resurselor fi nanciare destinate învăţămîntului 
preșcolar, fapt ce are repercusiuni serioase asupra acestui 
segment al educaţiei (Tabelul 1), dar se atestă o creștere 
a celor pentru învăţămîntul superior.

Învăţămîntul preuniversitar: 
situaţia actuală și 

perspective
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Într-o situaţie similară se afl ă și învăţămîntul secundar 
profesional, care nu se poate racorda la cerinţele pieţei 
muncii, cu atît mai mult că nici agenţii economici nu 
manifestă interes pentru pregătirea muncitorilor califi caţi.

Analiza alocaţiilor pe articole de cheltuieli  
(Tabelul 2) indică că aproape a treia parte din acestea 
revine salarizării cadrelor didactice. Retribuţia 
personalului auxiliar reprezintă un sfert din mijloacele 
bugetare, ceea ce este foarte mult pentru un sistem de 
învăţămînt efi cient. 

După cum se constată, cheltuielile pentru încălzire, 
electricitate și apă s-au ridicat în 1997 la 245,5 mln. lei 
sau cu 31,4% din suma totală. În următorii doi ani, deși 
preţul la energie a crescut, acestea au fost reduse cu 

mai mult de 50%, constituind 16% din alocaţiile pentru 
învăţămînt. Totodată, cheltuielile pentru încălzire rămîn 
a fi considerabile. Există cîţiva factori care explică 
această stare de lucruri:

• la baza costului energiei sînt puse preţurile, de 
regulă mari, la carburanţi;

• majoritatea clădirilor școlare, în special cele 
construite în perioada 1960-1990, sînt într-o stare 
deplorabilă, inclusiv la capitolul termoizolare;

• deși săptămîna de studii a fost redusă la 5 zile, 
în scopul diminuării cheltuielilor pentru căldură, 
majoritatea școlilor continuă să-și încălzească 
clădirile în perioada rece a anului 7 zile pe 
săptămînă.

Guvernul are cîteva opţiuni pe termen scurt și pe 
termen lung de reducere a plăţilor pentru încălzire. Pe 
termen scurt, sînt necesare următoarele măsuri:

• instalarea contoarelor în școlile conectate la 
sistemul centralizat de încălzire (mai difi cil de 
realizat în mediul rural);

• analiza soluţiilor de ameliorare a stării clădirilor 
pentru a putea reduce pierderile de căldură 
(reparaţia ușilor și a ferestrelor, instalarea 
geamurilor cu etanșare dublă);

• comasarea școlilor medii generale mici din 
zonele rurale dens populate în scopul folosirii 
mai efi ciente a clădirilor.

Pe termen lung, factorii de decizie urmează:
• să îmbunătăţească starea clădirilor prin iniţierea 

unui program de reparaţie și/sau menţinere, ce 
ar include și sistemele de încălzire;

• să planifi ce comasarea instituţiilor preșcolare și 
a școlilor generale.

Diagrama 1. Evoluţia fi nanţării învăţămîntului 

Tabelul 1.Repartizarea resurselor pe niveluri de 
învăţămînt și tipuri de instituţii (%)

Nivel de educaţie/
tip de instituţie 1997 1998 1999

Preșcolar 20,2 18,4 14,5
Primar 1,3 1,1 1,2
Secundar general 40,3 38,8 37,7
Întreţinerea copiilor handicapaţi 2,1 1,9 2,6
Școli polivalente 6,3 5,9 5,9
Școli de meserii 0,2 1,1 1,3
Colegii 5,9 5,7 6,0
Universităţi 11,1 15,9 18,0
Instituţii extrașcolare 2,9 3,3 4,2
Altele 7,7 5,6 7,6
Administraţia centrală 0,5 0,6 1,1
Total 100,0 100,0 100,0

Tabelul 2. Structura alocaţiilor pe articole de 
cheltuieli

Articole de cheltuieli 1997 1998 1999
Salarii cadre didactice 23,9 26,9 30,1

Salarii personal auxiliar 24,5 25,1 25,1

Încălzire 23,7 13,4 12,4

Electricitate 3,4 4,6 5,2

Apă 4,3 6,0 4,0

Alimentare 7,0 9,6 9,6

Școlarizare 3,4 3,8 4,5
Manuale, materiale didactice, 
perfecţionarea cadrelor 0.8 09 0,6

Reparaţii 3,0 4,0 4,1

Echipamente 1,9 2,1 0,7

Altele 4,0 3,7 3,8
Total 100,0 100,0 100,0

QUO VADIS?

ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR: SITUAŢIA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVE



8

ASPECTUL DEMOGRAFIC
La planifi carea învăţămîntului este necesar să se ia 

în consideraţie cota populaţiei rurale din numărul total 
de locuitori. 

Diagrama 2 refl ectă situaţia Republicii Moldova faţă 
de alte state din CSI și din Europa de Est. În prezent, 
orientarea economiei preponderent spre prelucrarea 
produselor agricole, investiţiile mici în agricultură, 
emigrarea masivă peste hotare în căutarea unui loc 
de muncă contribuie la reducerea cotei populaţiei 
rurale, fapt ce are consecinţe negative asupra calităţii 
și costurilor educaţiei.

Doar în ultimii 4 ani coraportul rural/urban s-a 
schimbat, constituind actualmente 59:41%.

De menţionat că asupra sistemului de învăţămînt 
infl uenţează și structura populaţiei (Diagrama 3).

La nivel de unitate teritorial-administrativă (judeţ), 
în anul 2001, cu excepţia judeţelor Cahul și Chișinău, se 
atestă o descreștere a populaţiei – fenomen ce implică 
reducerea numărului de elevi, surplusul de cadre 
didactice și de spaţii școlare, necompletarea claselor și, 
evident, creșterea costurilor pe instituţie de învăţămînt 
(Diagrama 4).

Repartizarea populaţiei școlare pe niveluri, în funcţie 
de mediu (rural-urban), merită să fi e analizată în mod 
special.

Gimnaziile din mediul rural reprezintă 84% din 
numărul total al instituţiilor de la această treaptă de 
instruire, școlile medii de cultură generală – 62,6%, iar 
liceele – doar 31,8% (Diagrama 5).

DEZVOLTAREA REŢELEI ÎNVĂŢĂMÎNTULUI 
PREUNIVERSITAR

Pe parcursul anilor 1996-2001, numărul instituţiilor 
de învăţămînt preuniversitar a înregistrat o creștere de 
9,8%, numărul de elevi micșorîndu-se de la 638099 
la 599599, adică cu 9,4%, fapt ce denotă modifi cări 
esenţiale în interiorul reţelei: numărul școlilor medii 
de cultură generală s-a redus de la 695 la 545 (21,5%), 
numărul de gimnazii s-a mărit de la 620 la 668 (8%), al 
liceelor – de la 58 la 168, iar al școlilor primare – de la 
94 la 119. Aceste schimbări se datorează reorganizării 
școlilor medii de cultură generală (Diagrama 6).

În această perioadă numărul total de absolvenţi ai 
claselor a IX-a, care s-au înscris fi e în școli medii de 
cultură generală, fi e în licee, a crescut de la 50548 la 
62115 (22,9 %). Numărul elevilor din cl. X-XI ale 
ȘMCG s-a redus de la 39296 la 27989 (28,7%), iar al 
celor din licee (cl. X-XII) a crescut de la 11252 la 34126  
(203%) Diagrama 7.

EFICIENŢA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL
În Republica Moldova se constată o tendinţă de 

reducere a mijloacelor investite în sectorul educaţional, 

Diagrama 2.Cota populaţiei rurale în diferite ţări, 1997

Diagrama 3.Repartizarea populaţiei pe grupe de vîrstă

Diagrama 4.Creșterea totală a populaţiei, 2001

QUO VADIS?
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fără a se ţine cont de datele și analizele necesare 
desfășurării unei strategii.

Raporturile elev/clasă și elev/școală
În procesul de optimizare a sistemului de învăţămînt, 

esenţiale devin raporturile elev/clasă și elev/școală. În 
mediul rural avem proiectate multe școli cu o capacitate 
mare de înscriere, dar cu foarte puţini elevi și cu clase 
incomplete. Totuși, implicaţiile scăderii ratei natalităţii 
creează necesitatea elaborării de către Guvern a unei 
strategii specifi ce domeniului, care ar prevedea utilizarea 
raţională a clădirilor. 

În multe ţări, raportul elev/profesor reprezintă un 
factor important la determinarea eficienţei. Norma 
didactică standard pentru profesorii din învăţămîntul 
secundar este de 18 lecţii pe săptămînă (20 în 
învăţămîntul primar), a cîte 45 de minute. O parte 
dintre profesori au mai multe/mai puţine ore, în funcţie 
de numărul cadrelor didactice și al lecţiilor planifi cate, 
de salariul pe care-l primesc. 

Numărul de elevi în clasă
În decembrie 1998, rigorile stipulate în Legea 

învăţămîntului din 1995 privind numărul de elevi în 
clasă au fost modifi cate, acestea incluzînd maximum 
25 în cl. I, 25-30 în cl. II-IV și 30-35 în cl. V-XI. 

Conform datelor din 7 judeţe (1999), din cele 955 
de școli (338 mii elevi), 5% aveau mai puţin de 10 copii 
în clasă, iar 37% – mai puţin de 20. Numărul mediu 
de elevi era de 22,8 (cu variaţii de la un judeţ la altul 
între 21,2 și 24,9). Majoritatea înscrierilor sînt atestate 
în instituţiile mari, cu o medie de 26,5-27 elevi, clasele 
mici constituind o caracteristică a școlilor din localităţile 
rurale. 

Numărul de elevi în școală
În învăţămîntul secundar școlile au în medie 350 

elevi (1999). Există un număr de școli mici (20%) cu 
mai puţin de 150 de elevi. Cu toate acestea, 63% din 
școlile cărora le revin 85% din numărul total de copii 
Diagrama 5.Populaţia școlară, 2001

Diagrama 6.Evoluţia reţelei instituţiilor
de învăţămînt secundar general

Diagrama 7.Numărul total de elevi, cl.I-XII

Diagrama 8.Elevi în licee și ȘMCG

QUO VADIS?
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școlarizaţi, au în medie cîte 330 de elevi. Școlile mai 
mici sînt cele primare și gimnaziile, iar cele mai mari 
– medii generale și liceele. Totodată, majoritatea școlilor 
mici se afl ă în mediul rural.

Tendinţe demografi ce
În Republica Moldova, în ultimii ani rata, natalităţii 

scade continuu. Prognozele cu privire la contingentul 
de elevi în deceniul următor indică o diminuare 
considerabilă la nivelurile primar, gimnazial și liceal, 
mai ales în mediul rural.

Conform estimărilor, între anii 1999 și 2014 
numărul populaţiei de vîrstă școlară se va reduce cu 
40%, de la 816,800 la 489,900. În mediul rural, dacă 
nu vor fi  comasate clasele și școlile, învăţămîntul va 
deveni nerentabil. Tabloul demografi c scoate în relief 
importanţa deosebită a întocmirii unei baze de date 
exacte și relevante pentru elaborarea strategiilor de lungă 
durată (pentru fi ecare judeţ și localitate în parte). 

Tabelul 3.
Tendinţe demografi ce, 1999-2014 (mii persoane)

Grupele de vîrstă 1999 2004 2009 2014
Pînă la 6 ani  285,4 258,5 242,3 256,7
7-10 ani (cl. I-IV) 247,7 185,0 156,9 170,0
11-15 ani (cl. V-IX) 364,9 298,9 223,5 194,9
16-18 ani (cl.X-XII) 204,2 216,0 167,8 125,0

Sursa: Prognoza asupra populaţiei

În următorul deceniu, numărul copiilor de 7-10 ani va 
fi  în descreștere, iar din anul 2014 acesta va cunoaște o 
creștere ușoară. În același timp, pînă în 2014 numărul de 
copii de 11-15 ani se va micșora cu circa 55%, al celor de 
16-18 ani – cu 39%. În concluzie, în perioada analizată 

se va reduce esenţial contingentul de elevi, fapt ce va 
avea impact asupra costurilor învăţămîntului. Totodată, 
se va lua în consideraţie migrarea populaţiei din mediul 
rural spre cel urban, dar și emigrarea în căutarea unui 
loc de muncă.

Caracteristica corpului didactic din învăţămîntul 
preuniversitar

Pe parcursul ultimilor zece ani, numărul cadrelor 
didactice s-a micșorat, fenomen cauzat atît de reducerea 
contingentului de elevi cît și de condiţiile în care 
activează profesorii: salarii mici și neachitate la timp, 
lipsa materialelor didactice (mai pronunţat în mediul 
rural, în special în localităţile mici – Diagrama 9).

Tabelul 4.Profesori și personal auxiliar din școli 
primare, gimnazii, licee (mii persoane)

1997 1998 1999 2000 2001
Personal didactic 45,0 44,8 43,2 42,3 42,5
Personal auxiliar 
(fără bibliotecari) 20,2 19,9 18,8 19,6 19,7

RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII VIZÎND 
AMELIORAREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE 

PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU ÎN 
ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR

Elaborarea Programului de trecere completă la 
învăţămîntul liceal, începînd cu anul 2005, conform 
prevederilor Legii învăţămîntului 

Context și probleme:
• Existenţa celor două filiere în învăţămîntul 

secundar general de treapta a doua implică 
păstrarea a două standarde diferite cu aceeași 
finalitate – accesul la următoarea treaptă de 
instruire;

• Două standarde de instruire solicită utilizarea 
a două conţinuturi paralele, cu două seturi 
de manuale, ceea ce provoacă cheltuieli 
suplimentare nejustifi cate;

• Școlile medii de cultură generală (ȘMCG) 
împiedică consolidarea învăţămîntului liceal 
(transferul elevilor din cl. a XI-a de liceu în cl. 
a XI-a a ȘMCG);

• Starea actuală nu permite concentrarea 
contingentului de elevi, a cadrelor didactice, a 
resurselor materiale și fi nanciare, fapt ce ar spori 
calitatea învăţămîntului și ar reduce costurile;

• La fi nisarea treptelor sînt necesare două evaluări 
diferite, cu grad diferit de credibilitate și 
determinînd cheltuieli nejustifi cate (management 
inefi cient în organizarea examenelor de absolvire, 
diferite comisii de examinare, diferite teste de 
evaluare, diferite acte de studii etc.);

• Admiterea în învăţămîntul superior nu se face 

Diagrama 9.Cadre didactice

QUO VADIS?

ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR: SITUAŢIA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVE



D
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
N
r
.
5
(
1
5
)
 

a
n
u
l
 
2
0
0
2

11

conform unui concurs unic, ci în baza a două 
liste ce refl ectă parametri incomparabili;

• Înscrierea în învăţămîntul superior în baza studiilor 
medii generale implică cheltuieli suplimentare 
pentru instruire în comparaţie cu posesorii 
diplomelor de BAC (5 ani în loc de 4).

Oportunităţi:
• Efectuarea unui studiu privind starea actuală și 

evoluţia reţelei învăţămîntului preuniversitar;
• Sporirea accesului absolvenţilor de gimnaziu 

la următorul nivel de instruire (prin extinderea 
reţelei de licee teoretice și prin crearea fi lierelor 
noi – licee de profi l tehnic, tehnologic, agricol, 
economic etc.); 

• Analiza demografică a populaţiei școlare în 
contextul efi cientizării reţelei de școli primare, 
gimnazii și licee;

• Organizarea, în orașe și localităţi rurale mari, 
unde funcţionează mai multe instituţii, a liceelor 
cu structură clasică (cl. X-XII), cu unele excepţii 
în structura cl. V-XII. Acest fapt va permite 
folosirea raţională a resurselor materiale și 
umane, optimizarea numărului de elevi în clase, 
asigurarea unei instruiri diferenţiate, crearea unui 
climat propice demersului didactic și activităţilor 
extrașcolare. Separarea claselor primare de cele 
liceale (la necesitate și a celor gimnaziale) va 
contribui la majorarea capacităţii de admitere în 
licee a absolvenţilor de gimnaziu. Este raţională 
înfiinţarea, în localităţile rurale mari, cu mai 
multe instituţii școlare, a unui centru educaţional 
unic, liceul fi ind parte componentă a acestuia;

• Optimizarea cheltuielilor pentru învăţămînt prin 
implementarea unor noi scheme de fi nanţare a 
unităţilor;

• Elaborarea pentru perioada anilor 2002-2004 a 
unui Program de Stat de reorganizare a ȘMCG 
în licee sau în gimnazii (inclusiv programe 
judeţene/locale).

EFICIENTIZAREA REŢELEI ÎNVĂŢĂMÎNTULUI 
PREUNIVERSITAR

Context și probleme:
• Declinul demografic al populaţiei școlare (în 

următorii 7 ani se va micșora cu 46% sau cu 
102 mii în cl. I-IX);

• Numărul claselor cu 8-15 elevi este mare în 
localităţile rurale (media pe republică fi ind de 
24 de copii în clasă);

• În școlile mici profesorii nu pot avea o normă 
didactică completă;

• Peste 54% din învăţători și profesori au o 
vechime de muncă de peste 18 ani,  determinînd 
o “îmbătrînire” a corpului didactic;

• Problema cadrelor didactice, mai ales în mediul 
rural, reduce substanţial efi cienţa investiţiilor 
în învăţămînt (18 mln. dolari SUA, Proiectul 
Dezvoltarea învăţămîntului general, cofi nanţat 
de Guvernul Republicii Moldova și Banca 
Mondială (curriculum, manuale, evaluare, 
perfecţionarea cadrelor); 23 mln. dolari SUA, 
alocate pentru procurarea a 885 de clase de 
computere Hewlett Packard);

• Folosirea computerelor doar la orele de 
informatică implică utilizarea ineficientă a 
acestora: de la 3 la 6 ore pe săptămînă în 
gimnazii; de la 6 la 15 în ȘMCG;

• Utilizarea ineficientă a resurselor financiare: 
cota pentru remunerarea muncii (cadre didactice 
– 36-77%, administraţie – 11-41%, personal 
auxiliar – 11-22%) constituie 30-50% din totalul 
cheltuielilor.

Oportunităţi:
• Cartografi erea întregii reţele a instituţiilor de 

învăţămînt preuniversitar;
• Efectuarea unei analize complexe în contextul 

intrări-procese-rezultate;
• Întocmirea unor rapoarte anuale despre starea 

învăţămîntului și publicarea lor pentru a fi 
dezbătute public, elaborarea programelor comune 
de acţiuni cu termene, costuri și responsabilităţi 
concrete;

• Revizuirea reţelei instituţiilor de învăţămînt, 
ţinîndu-se cont de evoluţia populaţiei școlare;

• Stabilirea unor normative reale de completare a 
claselor: spre exemplu, minimum 20 și maximum 
30 de elevi în clasă;

• Implementarea unor noi mecanisme de fi nanţare 
(fiecare elev primește un bon, care certifică 
asigurarea fi nanţării de către stat a învăţămîntului, 
și îl prezintă în instituţia solicitată, astfel școlile 
vor avea un buget propriu, în funcţie de numărul 
de elevi);

• Optimizarea reţelei de învăţămînt, stabilirea 
unităţilor care vor avea statut de liceu/gimnaziu/
școală primară;

• Școlile primare pot funcţiona în fi ecare localitate 
(chiar cu un număr de 8-10 elevi în clasă), deoarece 
există deja experienţa instruirii simultane;

• Organizarea sistemului de transport școlar;
• Examinarea posibilităţii de a asigura cu transport 

cadrele didactice pentru predare în mai multe 
instituţii de învăţămînt;

• Perfecţionarea profesorilor în exerciţiu pentru 
predarea mai multor discipline de studiu;

• Revizuirea sistemului de pregătire a cadrelor 
didactice în contextul noilor exigenţe (predarea 
mai multor discipline școlare înrudite);

QUO VADIS?

ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR: SITUAŢIA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVE



12

Transformările ce se produc în Republica Moldova 
în ultimii ani plasează personalitatea și comunitatea în 
condiţii deosebit de presante, care solicită mobilizarea 
eforturilor fi ecăruia și ale tuturor pentru soluţionarea 
problemelor stringente și depășirea situaţiilor de criză. 
Iniţiativa locală, creativitatea individuală și de grup sînt 
susţinute de diferiţi fi nanţatori, disponibili a sprijini 
creșterea și valorifi carea capitalului uman, promovarea 
ideilor de dezvoltare durabilă a comunităţii. 

Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) 
este o instituţie de stat autonomă, creată prin decizia 
Guvernului Republicii Moldova pentru realizarea 
creditului Băncii Mondiale, care își orientează activitatea 
nemijlocit spre comunităţile rurale, unde continuă să 
fi e deteriorate fără cruţare obiectivele de infrastructură 
socială, să scadă calitatea serviciilor prestate și să fi e 
limitat accesul la ele.

FISM sprijină microproiectele ce vizează necesităţile 
imperioase ale satelor, grupurilor de iniţiativă, ONG-
urilor, organelor administraţiei publice locale, 
contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
populaţiei rurale. Suportul fi nanciar este acordat pentru 
renovarea școlilor și grădiniţelor; construcţia și reparaţia 
drumurilor, podurilor, sistemelor de aprovizionare cu apă 
potabilă și cu gaze naturale; stoparea eroziunii solului; 
crearea unor servicii de alternativă pentru copiii în 
situaţie de risc. 

În colaborare cu diferiţi parteneri, inclusiv SIDA 
(Swedish International Development Agency), DFID 
(Department for International Development), Fundaţia 

Soros, UNICEF etc., sînt implementate programe 
educaţionale inovatoare în domeniile învăţămîntului 
și ocrotirii sănătăţii. Din grantul oferit de Guvernul 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
FISM finanţează proiectele Reţeaua de beneficiari 
FISM în zona de nord a republicii și Dezvoltarea 
parteneriatului comunitar. 

REALIZĂRILE FISM ÎN CIFRE:
• au fost implementate 277 de microproiecte din 

cele 400 planifi cate pînă în anul 2004;
• au fost reparate 115 școli;
• au fost restauraţi și construiţi 94,6 km de drum, 

395 km de conducte de gaze naturale, 44,1 km 
de reţele de aprovizionare cu apă potabilă;

• în 12 comunităţi au fost implementate 
microproiecte în domeniul ecologic;

• în proces de realizare sînt încă 100 de 
microproiecte;

• pînă la finele anului 2002 vor fi reparate sau 
construite obiective de menire socioculturală în 
110 sate. 

POTENŢIALUL INTELECTUAL – SPIRIT 
CUTEZĂTOR AL COMUNITĂŢILOR

Multe sate au identifi cat drept cea mai stringentă 
necesitate renovarea școlilor. 115 dintre ele, obţinînd 
susţinerea fi nanciară a FISM, au reușit să realizeze acest 
lucru. De condiţii de studii îmbunătăţite benefi ciază deja 
mai mult de 40 mii de elevi și peste 3 mii de pedagogi. 
Părinţii și profesorii au solicitat încadrarea instituţiilor 
menţionate în Programul educaţional Pas cu Pas, graţie 
căruia pătrund în tainele cunoașterii elevi din 416 clase 
(57 – clase I, 145 – clase II, 150 – clase III, 64 – clase 
IV). În noul an de învăţămînt, în 41 de localităţi au fost 
formate 104 clase similare și grupe pregătitoare în care 

• Concentrarea bazei materiale (computere, utilaj, 
echipament de laborator etc.), a resurselor umane 
și financiare va permite sporirea calităţii și 
optimizarea costurilor învăţămîntului;

• Instituţiile de învăţămînt cu resurse umane 
și materiale sporite vor putea oferi servicii 
educaţionale și populaţiei adulte;

• Examinarea utilizării ulterioare a edifi ciilor în 
localităţile unde școlile urmează a fi  închise; 

Toate acţiunile vor fi coordonate cu autorităţile 
publice locale și incluse într-un program complex 
de dezvoltare a reţelei instituţiilor de învăţămînt 
preuniversitar.
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Dezvoltarea comunitară –
o necesitate impetuoasă 

a timpului

QUO VADIS?
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își fac studiile peste 2300 de copii. Totodată, de instruire 
continuă benefi ciază peste 600 de învăţători.

Pe timp de iarnă în școlile renovate este cald, 
funcţionarea lor fiind asigurată prin: cheltuieli de 
întreţinere mai mici decît anterior, utilizarea efi cientă 
a spaţiului, economisirea energiei termice. În acest 
context, drept exemplu elocvent pot servi satele Sadîc 
(Cahul), Tabani (Edineţ), Alexeevca (Ungheni), Pașcani 
(Lăpușna) care, aplicînd tehnologii noi, încălzesc doar 
sălile necesare. La Sadîc, în sezonul rece, pentru 
încălzirea blocului de studii unde învaţă 490 de elevi, a 
fost nevoie doar de 8 mii de lei spre deosebire de 50 mii 
de lei, plătiţi în anii precedenţi; la școala din s. Alexeevca 
noua instalaţie întrebuinţează 50 t de cărbune în loc de 
140; școala din Pașcani a redus consumul de cărbune 
de la 200 la 60 de tone. 

Asociaţiile părinţilor și pedagogilor își asumă 
responsabilitatea pentru perfecţionarea cadrelor 
didactice, dotarea bibliotecilor cu carte, desfășurarea 
olimpiadelor și spartachiadelor școlare, asigurarea 
condiţiilor de odinhă  pentru copii în timpul vacanţelor, 
efectuarea reparaţiilor curente, amenajarea sălilor 
de clasă, prezentarea concertelor pentru comunitate, 
iniţierea și realizarea proiectelor în parteneriat cu 
administraţia publică locală, agenţi economici, 
organizaţii neguvernamentale etc.

MOBILIER ȘI CĂRŢI PENTRU ELEVI
Sub egida FISM s-au desfășurat trei concursuri în 

scopul obţinerii surselor fi nanciare pentru procurarea 
mobilierului școlar și unul pentru completarea 
fondurilor de carte, la care au participat comunităţile 
ce implementaseră deja alte microproiecte. Satele 
învingătoare au fost selectate în baza performanţelor 
obţinute în dezvoltarea comunitară: 

• crearea sociaţiilor obștești;
• acumularea resurselor pentru menţinerea 

durabilităţii obiectivelor; 
• reciclarea cadrelor didactice în ultimii ani; 
• ameliorarea frecvenţei școlare; 
• completarea fondurilor de carte; 
• dezvoltarea proiectelor implementate cu suportul 

FISM; 
• realizarea în comunitate a unor proiecte noi. 
În rezultatul concursurilor menţionate:
• 36 de localităţi au benefi ciat de 282 de seturi de 

mobilier școlar în valoare de 1 mln. 800 mii de 
lei; 

• 28 de sate și-au completat bibliotecile cu 
literatură artistică și enciclopedii, cu materiale 
didactice în sumă de 922 mii de lei.

Astăzi elevii se simt bine în sălile amenajate cu bănci 
multifuncţionale, iar bibliotecile au devenit cea mai mare 
avuţie a școlii.

CONTRACTELE DE PERFORMANŢĂ – 
POSIBILITATE DE AFIRMARE

Satelor ce au înregistrat succese deosebite li se 
oferă posibilitatea de a încheia cu FISM un contract 
de performanţă, care constă într-o fi nanţare bilaterală a 
diferitelor activităţi. Mărimea contractului este de 2 mii 
de dolari SUA, jumătate din această sumă fi ind investită 
de comunitate. 

Actualmente, asemenea contracte sînt realizate de 
19 comunităţi din republică, 14 dintre care și-au renovat 
școlile: Brînza (Cahul), Pașcani (Lăpușna), Ucrainca, 
Copceac (Tighina), Recești, Ștefănești (Soroca), 
Viișoara (Edineţ), Iezărenii Vechi, Chișcăreni, Limbenii 
Noi (Bălţi), Zberoaia, Pîrliţa (Ungheni), Molovata Nouă, 
Varniţa (Chișinău). 

MODEL DEMN DE URMAT
Avem ce învăţa, în acest sens, de la oricare din 

localităţile enumerate. Vă prezentăm în continuare 
cîteva realizări ale satului Chișcăreni, jud. Bălţi:

• Pentru asigurarea unui proces de învăţămînt 
performant, profesorii au urmat cursuri de 
perfecţionare la Centrul Educaţional PRO 
DIDACTICA – Educaţie pentru o societate 
deschisă (10 profesori), Lectură și Scriere 
pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice (17 
profesori), Elaborarea proiectului de dezvoltare 
a instituţiei educaţionale (membrii consiliului de 
administrare a școlii – 12 persoane); 

• În procesul educaţional au fost implicaţi părinţii, 
fi ind creată Asociaţia părinţilor și pedagogilor, 
care își propune să organizeze activităţi culturale, 
să implementeze noi programe și tehnologii; 

• Din fondul de asigurare a școlii se cheltuiesc 
anual în medie 25 mii de lei; 

• Școala are 9 clase ale programului Pas cu Pas; 
• Acordul încheiat cu organizaţia Junior 

Achievement Moldova a permis introducerea 
disciplinei Economia aplicată la ciclurile 
gimnazial și liceal, asigurarea cu manuale și 
materiale didactice, participarea elevilor la stagii 
de instruire; 

• Αu fost implementate noi obiecte de studiu Noi 
și legea, Educaţia pentru sănătate, Educaţia 
moral-spirituală;

• Elevii, părinţii și profesorii au participat activ la 
mișcarea mondială Spune DA copiilor!; 

• Fondul de carte al bibliotecii școlare este 
completat permanent. O donaţie în acest scop 
a fost făcută și de Ambasada României în 
Republica Moldova;

• Ca urmare a colaborării cu Fundaţia Soros-
Moldova, școala a beneficiat de manuale de 
alternativă, de ghidul profesorului și caietul 

QUO VADIS?

DEZVOLTAREA COMUNITARĂ – O NECESITATE IMPETUOASĂ A TIMPULUI
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elevului, de dicţionare și de literatură artistică;
• În cadrul concursurilor FISM, Asociaţia 

părinţilor și pedagogilor a cîștigat 9 seturi de 
mobilă. Același fi nanţator a donat mobilier pentru 
10 clase (4 dintre care aparţin programului  Pas 
cu Pas);

• Asociaţia părinţilor și pedagogilor a cîștigat al 
doilea microproiect fi nanţat de FISM Renovarea 
sistemului de aprovizionare cu apă; 

• Asociaţia pentru dezvoltare durabilă Mileniul 
III a obţinut, în cadrul programului Dezvoltare 
comunitară a Centrului Contact, un grant pentru 
implementarea proiectului Tinerii schimbă 
lumea. În colaborare cu Corpul Păcii a fost 
deschis Centrul multifuncţional Coleg;

• Cu suportul Centrului de Informare și 
Documentare privind Drepturile Copilului a 
fost creat Consiliul local al copiilor și tinerilor; 

• În preajma satului și-a desfășurat activitatea școala 
Ecologia lumii începe cu ecologia sufletului, 
fi nanţată de REC Moldova și de comunitate; 

• Comuna benefi ciază zilnic de o oră de emisie 
la radioul local al Radio-anunţ SRL. O dată pe 
săptămînă elevii realizează emisiuni cu genericul 
Generaţia Pro; 

• Părinţii copiilor cu disabilităţi au constituit 
Asociaţia copiilor invalizi din Chișcăreni; 

• Asociaţia femeilor Chișcăreneanca a cîștigat 
recent un concurs al Fundaţiei Soros-Moldova 
pentru completarea bibliotecii publice cu 
literatură;

• Chișcărenenii au aderat printre primii la 
Reţeaua de benefi ciari FISM în zona de nord a 
republicii; 

• Chișcăreni este unul dintre cele 20 de 
sate implicate în Proiectul Dezvoltarea 
parteneriatului comunitar;

• Au fost procurate materiale didactice din sursele 
financiare ale contractului de performanţă 
încheiat cu FISM. 

QUO VADIS?

DEZVOLTAREA COMUNITARĂ – O NECESITATE IMPETUOASĂ A TIMPULUI

COPIII ÎNVAŢĂ DE LA MATURI
Din bugetul contractului de performanţă a fost 

organizată o excursie în România, la care au participat 44 
de copii – cei mai buni coriști, învingători ai olimpiadelor 
școlare, organizatori ai diferitelor activităţi în școală 
și în comunitate, elevi cu cele mai înalte rezultate la 
învăţătură.

Revenind acasă, într-un moment de sinceritate, copiii 
scriau următoarele: 

“În această vară am avut noroc de o vacanţă 
interesantă. Ce poate fi mai minunat pentru un copil, 
dacă nu o călătorie cu prietenii și colegii la mănăstirile 
și cetăţile construite pe vremea lui Ștefan cel Mare?” 
(Vica Spînu);

“Tot ce am văzut a fost superb: fermecătoarea 
Grădină Botanică, florile din jurul caselor, drumurile 
pe care am mers… Cred că una e să faci pentru a avea 
și alta e să păstrezi cele făurite de cineva ori de tine 
însuţi…” (Ana Rotaru);

“Am avut parte de o călătorie de vis. Am înţeles ce 
înseamnă un comportament civilizat, am învăţat să ne 
respectăm reciproc. Cînd am ajuns în inima munţilor, 
am avut emoţii de neuitat... Mă voi strădui și eu, cînd 
voi crește mare, să-mi aduc copiii pe aceste locuri 
pitorești…” (Victor Covaș).

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
Una dintre primele realizări ale comunităţii din 

satul Chișcăreni a fost microproiectul Reparaţia 
capitală a școlii, susţinut fi nanciar de FISM. De atunci 
s-au spulberat neîncrederea, pesimismul, suspiciunea 
manifestate de unii locuitori. Ei și-au dezvoltat simţul 
realităţii, au acumulat experienţă, au dat frîu liber 
dorinţei de a-și schimba viaţa spre bine. Așa se întîmplă 
de obicei în comunităţile de oameni, care într-adevăr 
aspiră spre un viitor prosper, conștienţi de faptul că 
pentru o dezvoltare comunitară continuă este nevoie de: 
încredere în forţele proprii, implicarea fi ecărui membru 
al comunităţii, contribuţia tuturor la identificarea și 
soluţionarea problemelor stringente, utilizarea efi cientă 
a resurselor locale, atragerea surselor fi nanciare externe, 
menţinerea rezultatelor înregistrate anterior ... și de mult 
sufl et, răbdare, competenţă, responsabilitate.

Școala din Secărenii Noi, jud.Lăpușna pînă... și după rerparaţie
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Problematica școlilor rurale, a perspectivelor de 
redimensionare a învăţămîntului la sate este astăzi 
în centrul atenţiei reprezentanţilor puterii de stat, 
a organizaţiilor neguvernamentale, a savanţilor și 
practicienilor din Europa Centrală și de Est. Ne-am 
propus, în cele de urmează, să examinăm situaţia 
școlilor rurale din Republica Moldova, în particular a 
școlilor rurale mici, sub aspectul problemelor cu care 
se confruntă. 

Vom concretiza sintagmele: școli rurale mici, 
gimnazii rurale mici, școli primare rurale mici care vor 
fi  utilizate pe parcurs. Conform estimărilor Ministerului 
Educaţiei (Gh. Gîrneţ, Starea actuală a învăţămîntului 
general din Republica Moldova, Institutul de Politici 
Publice, Editura Arc, Chișinău, 2001), numărul mediu de 
elevi într-o clasă de gimnaziu este de 24. Vom considera 
mici acele gimnazii și școli primare, în care numărul 
mediu de elevi în clasă este mai mic sau egal cu 15.

Studiul nostru va reflecta situaţia din școlile 
primare rurale autonome (neatașate administrativ la 
alte instituţii de învăţămînt), în care numărul total de 
elevi nu depășește cifra de 60, și cea din gimnaziile 
rurale, în care numărul total de elevi nu depășește cifra 
de 150. Pentru a obţine un tablou mai clar, am decis să 
clasifi căm gimnaziile mici în 4 categorii:

• Categoria A – gimnazii mici A – cu efectivul de 
elevi pînă la 75;

• Categoria B – gimnazii mici B – cu efectivul de 
elevi pînă la 100;

• Categoria C – gimnazii mici C – cu efectivul de 
elevi pînă la 125;

• Categoria D – gimnazii mici D – cu efectivul de 
elevi cuprins între 125-150.

Vom folosi și termenul clase cu predare simultană, 
prin care vom înţelege clasele ce includ grupe de copii 
de vîrste diferite (de exemplu, 6 și 8 ani), care realizează 
în același timp, în aceeași sală de clasă, cu același 
învăţător conţinuturi curriculare pentru clase diferite 
(de exemplu: clasa I cu a III-a; clasa a II-a cu a IV-a). 
Activitatea acestora este reglementată de art. 18(6) din 
Legea învăţămîntului. 

ȘCOLILE RURALE MICI ÎN SISTEMUL 
EDUCAŢIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Pentru a determina locul școlilor rurale mici în  
sistemul de învăţămînt preuniversitar din Republica 
Moldova, vom urmări sinteza datelor statistice 
(noiembrie-decembrie, 2001) oferite de colaboratorii 
Direcţiilor Generale Judeţene Învăţămînt, Tineret 
și Sport. În anul de studii 2001-2002, în republică 
funcţionau 115 școli primare, dintre care 55 fac parte 
din categoria școlilor primare mici. Numărul mediu de 
elevi în aceste instituţii este de 29,5 (la 10 copii revenind 
în medie cîte un învăţător). 

Unele dintre cele mai mici școli primare din  Republica 
Moldova:

• Școala primară Mărășești, judeţul Bălţi, în care 
învaţă 10 copii;

• Școala primară Floriceni, judeţul Soroca, în care 
învaţă 11 copii și activează 2 învăţători;

• Școala primară Gura Oituz, judeţul Bălţi, în care 
învaţă 12 copii și activează 3 cadre didactice.

În anul de studii 2001-2002, în Republica Moldova 
funcţionau 661 de gimnazii, dintre care 219 erau 
încadrate în diferite categorii de școli rurale mici. 

Tabelul 1.
Numărul mediu de elevi în clasă în gimnaziile mici

Categoria
Nr. de 

gimnazii

Nr. mediu 
de elevi în 

cl. I-IV

Nr. mediu 
de elevi în 
cl. V-IX

A 
(pînă la 75 elevi) 43 6 7

B
(pînă la 100 elevi) 42 10 11

C
(pînă la 125 elevi) 60 12 13

D
(pînă la 150 elevi) 74 15 15

Unele dintre cele mai mici gimnazii din Republica 
Moldova:

• Gimnaziul Suhac, judeţul Cahul (41 elevi);
• Gimnaziul Sacarovca, judeţul Bălţi (54 elevi);
• Gimnaziul Tomaiul Nou, judeţul Lăpușna (56 

elevi).

Școala rurală mică în 
perioada de tranziţie
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În cele 274 de școli rurale mici (55 de școli primare 
și 219 gimnazii) astăzi își fac studiile 25376 de elevi. 
În 38 de gimnazii mici și în 50 de școli primare mici 
funcţionează clase cu predare simultană.

CADRELE DIDACTICE 
În anul de studii 2001-2002, în cele 219 gimnazii 

rurale mici activau 2352 de cadre didactice.
Discrepanţa dintre nivelul de pregătire al profesorilor 

din școlile rurale mici și exigenţele reformei din 
învăţămînt o confirmă datele sondajului efectuat în 
rîndurile directorilor instituţiilor în cauză, care cunosc 
potenţialul angajaţilor săi:

− 16% consideră că profesorii sînt pregătiţi pentru 
implementarea curriculumului;

− 16% susţin că profesorii dispun de o pregătire 
teoretică adecvată, dar nu au acumulat experienţa 
necesară;

− 56% sînt de părere că majoritatea profesorilor 
au nevoie de cursuri de formare continuă (în 
mod special cei care nu sînt calificaţi pentru 
disciplinele ce le predau);

− 12% afi rmă că întreg colectivul didactic nu are 
pregătirea corespunzătoare pentru a activa în 
noile condiţii, acesta avînd nevoie de cursuri, 
seminarii și schimb de experienţă cu colegii din 
alte instituţii de învăţămînt similare.

Mai bine de jumătate din numărul total de cadre 
didactice din cele 219 gimnazii nu au pregătirea de 
specialitate.

Despre gravitatea situaţiei ne vorbesc exemplele ce 
urmează:

• În gimnaziul Tudorenii Noi, judeţul Bălţi 
(141 elevi) sînt 8 locuri vacante de profesori 
la: limba română, limbile moderne, istorie, 
geografie, fizică, matematică, informatică, 
educaţie fi zică.

• Gimnaziul Leordoaia, judeţul Ungheni 
(79 elevi) duc lipsă de profesori la limbile 
moderne, limba rusă, chimie, biologie, fi zică, 
informatică, artă plastică, educaţie muzicală, 
educaţie fi zică.

• În gimnaziul Hlina, judeţul Edineţ (112 elevi) 
nu sînt profesori calificaţi de limbă rusă, 
istorie, geografi e, fi zică, artă plastică, educaţie 
muzicală, dar sînt 3 profesori de limbă română 
și 3 de matematică.

Pe de o parte, școlile rurale mici nu dispun de 
specialiști califi caţi la multe discipline școlare, iar, pe 
de altă parte, în unele din instituţiile respective se atestă 
un număr excesiv de cadre didactice la un obiect de 
studiu: în gimnaziul Șipca, judeţul Orhei, sînt 4 profesori 
de istorie; în gimnaziul Hîjdieni, judeţul Orhei, sînt 3 
profesori de biologie și chimie. Reprofi larea cadrelor 
didactice este difi cilă. Profesorii nu dispun de mijloacele 
fi nanciare necesare pentru a absolvi o a doua facultate. 

În anul de studii 2001-2002, cele 219 gimnazii 
duceau lipsă de: 

• 332 de cadre didactice la educaţia fi zică, educaţia 
muzicală și arta plastică;

• 282 de profesori la aria curriculară Matematică 
și știinţe;

• 270 de profesori la aria curriculară Limbă și 
comunicare, Știinţe socioumane.

Tabelul 2. Date generale despre cadrele didactice din gimnaziile rurale mici

Judeţul
Nr. total de 

profesori din 
gimnaziile 

mici

Deţin 
gradul 

didactic I

Deţin 
gradul 

didactic II

Predau 2 
discipline 
școlare

Predau 3 
discipline 
școlare

Pensionari
De vîrstă 
pînă la 35 

ani
Profesori 
studenţi

Profesori
 fără studii

Bălţi 482 3 43 151 129 38 147 8 2

Cahul 121 1 22 90 71 7 47 3 3

Chișinău 153 2 27 88 6 79 4 2

Edineţ 500 4 84 111 75 52 158 11 4

Lăpușna 147 2 29 51 27 5 68 2 4

Orhei 384 2 39 108 32 15 109 3 8

Soroca 355 4 45 105 53 22 117 16 3

Tighina 120 1 26 25 14 3 48 12 5

Ungheni 90 - 20 18 7 33 9 6

Total 2352 19 315 661 507 155 806 68 37

QUO VADIS?

ȘCOALA RURALĂ MICĂ ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE
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Diagrama 1.Locuri vacante de cadre didactice în 
gimnaziile mici din localităţile rurale

CONDIŢII DE ORGANIZARE A PROCESULUI 
EDUCAŢIONAL

O bună parte dintre școlile rurale mici funcţionează în 
clădiri adaptate, neavînd la dispoziţie spaţiile necesare: 
săli de clasă, săli de computere, săli de sport, cabinete 
amenajate pentru realizarea orelor de fi zică și chimie 
(experienţe, lucrări de laborator), ateliere, cantine, săli 
pentru festivităţi etc. Din acest considerent, instituţiile 
activează în două schimburi sau în mai multe localuri 
mici care, deseori, sînt amplasate la o distanţă de mai 
bine de 1 km unul de celălalt, fapt ce are un impact 
negativ asupra procesului educaţional. Construcţiile, de 
regulă, sînt foarte vechi și necesită reparaţii capitale, 
primăriile însă nu dispun de mijloace fi nanciare. Mai 
complicate pentru administraţia publică locală sînt 
situaţiile în care pe teritoriul unei primării se afl ă cîteva 
școli mici. 

Diagrama 2 vine să completeze tabloul condiţiilor 
de desfășurare a procesului educaţional în gimnaziile 
rurale mici:

Multe gimnazii au ateliere dotate cu utilaj pentru 
organizarea orelor de educaţie tehnologică. Un exemplu 
elocvent în acest sens este gimnaziul din satul Horodiște, 
judeţul Edineţ, care dispune de ateliere înzestrate cu 
instrumentar de prelucrare a lemnului și a fierului. 
Potenţialul acestuia nu este valorificat pe deplin. 
Directorul școlii, doamna Paulina Semeniuc, consideră 
că ar fi  posibilă deschiderea pe lîngă gimnaziu a unei 
școli polivalente sau a unor cursuri de instruire de scurtă 
durată. 

Prezenţa unei biblioteci completate cu literatură 
metodică și de referinţă pentru profesori, cu manuale și 
beletristică pentru elevi, este indispensabilă desfășurării 
procesului educaţional. În majoritatea școlilor primare 
mici însă fondul de carte este foarte sărac: lipsesc 
enciclopediile și dicţionarele, iar volumele existente sînt 
preponderent în limba rusă ori cu grafi e chirilică. Multe 
dintre biblioteci nu primesc nici publicaţii periodice. 

• Fondul de literatură al bibliotecii Școlii primare 
din satul Moara Domnească, judeţul Bălţi 
include doar 7 cărţi.

Dar și în astfel de condiţii se pot obţine succese. Cu 
susţinerea comunităţii și a Fondului de Investiţii Sociale 
din Moldova, 3 instituţii de învăţămînt au reușit să 
efectueze lucrări de reparaţie a clădirilor, iar 13 școli 
rurale mici au realizat școlarizarea tuturor copiilor din 
localitate. De asemenea, putem menţiona participarea 
elevilor și obţinerea unor locuri premiante la diverse 
olimpiade pe discipline, organizate la nivel de sector și 
de judeţ (8 instituţii), la concursul internaţional Kangaroo 
(2 instituţii) și de creaţie artistică (majoritatea instituţiilor), 
la competiţii sportive.

MISIUNEA ȘCOLILOR RURALE MICI
Școlile rurale mici sînt situate în sate și cătune cu o 

populaţie redusă. Astfel de localităţi sînt parte componentă 
a unor comune și se află la o distanţă relativ mare de 
primării sau de centrele judeţene. În majoritatea dintre ele 
nu există alte instituţii, cum ar fi  case de cultură, grădiniţe 
de copii etc., fapt ce lasă o amprentă specifi că asupra felului 
de a fi  și de a gîndi al oamenilor, asupra comportamentului 
lor și, respectiv, asupra activităţii școlilor.

Într-un sat mic, școala reprezintă nu doar „instituţia 
specializată în realizarea activităţii de educaţie conform 
obiectivelor pedagogice ale procesului de învăţămînt, stabilite 
la nivel de politică a educaţiei” (Sorin Cristea, Dicţionar de 
pedagogie, Editura Litera - Litera Internaţional, Chișinău-
București, 2000). Locuitorii așteaptă ca ea să completeze golul 
informaţional și cultural, să devină un centru de coeziune a 
comunităţii. În calitate de argument aducem cîteva relatări ale 
sătenilor, selectate din interviurile realizate de noi.

Diagrama 2.

QUO VADIS?
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•  „Pentru noi școala din sat este și cămin cultural” 
(Clococenii Vechi, jud. Bălţi);

• „Ne mîndrim cu școala din sat, singura sursă 
culturală” (Bădragii Vechi, jud. Edineţ);

• „Școala trebuie să fie un centru de instruire și 
pentru adulţi, nu doar pentru copii” (Vadul Leca, 
jud. Orhei);

• „Vreau ca școala să nu fie închisă. Satul fără școală 
nu este sat, este o adunătură de case” (Logofteni, 
jud. Bălţi).

Generalizînd opiniile părinţilor, ale directorilor și 
profesorilor, putem conchide că misiunea școlilor din 
aceste localităţi este una specifică, deosebită chiar de 
cea a școlilor din localităţile rurale mai mari. Școlile 
mici există nu doar pentru copii, ci pentru întreaga 
comunitate, servind drept instituţie de cultură. 

• “Misiunea școlii este de a le cultiva copiilor 
dragostea faţă de locurile natale, pentru ca 
aceștia, devenind specialiști, să revină în sat, 
să contribuie la rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă localitatea”.

• “Menirea școlii este să semene lumină în 
sufletele copiilor și ale locuitorilor satului”.

88% dintre respondenţi susţin că este nevoie de „un 
regulament sau de instrucţiuni de reglementare a 
activităţii instituţiilor de învăţămînt, care să includă 
școlile mici în cadrul legislativ general, dar, în același 
timp, să ţină cont de specificul acestora”.

Majoritatea directorilor de școli rurale mici sînt de 
părere că trebuie revăzute de către organele de resort 
instrucţiunile privind statele și salariile (valabile pentru 
această categorie de instituţii), în special cele ce se referă 
la salarizarea directorului adjunct pentru instruire, a 
directorului adjunct pentru partea gospodărească, a 
diriginţilor și bibliotecarilor. De asemenea, managerii 
consideră necesară revizuirea actelor normative de 
reglementare a activităţii învăţătorilor din clasele cu 

predare simultană și remunerarea muncii acestora.
Constatăm că eforturile directorilor sînt orientate 

astăzi spre asigurarea regimului de funcţionare a unităţii 
educaţionale și, doar în cazuri aparte, spre dezvoltarea ei. 
Acest fapt denotă gradul de complexitate al problemelor 
cu care se confruntă școlile rurale mici, precum și 
pregătirea insufi cientă a cadrelor manageriale pentru 
activitate în condiţii noi.

Am identifi cat circa 227 de localităţi în care nu există 
școli. Pentru a-și face studiile, 2648 de copii de 6-10 ani 
(din 7511) se deplasează zilnic la distanţe mari (între 
1,5 și 13 km); 721 de elevi sînt asiguraţi de părinţi și 
de primăriile locale cu mijloace de transport (chiar și 
cu căruţa), iar 1307 copii merg la școală pe jos sau cu 
transport de ocazie.

CONCLUZII
În Republica Moldova, ca și în alte ţări din Europa 

Centrală și de Est, există problema școlilor rurale 
mici. Școlile primare mici din mediul rural constituie 
½ din numărul total de școli primare, iar gimnaziile 
mici – aproximativ 1/3 din numărul total de gimnazii. 
Rolul și locul acestor instituţii de învăţămînt în sistemul 
preuniversitar este semnifi cativ. Avem nevoie de politici 
educaţionale care să îmbine interesele și posibilităţile 
financiare ale statului cu drepturile și necesităţile 
educaţionale ale copiilor din satele mici. 

Cadrele manageriale și didactice din școlile rurale 
mici trebuie să devină catalizatori ai procesului de 
transformare a instituţiilor de învăţămînt în centre 
de dezvoltare comunitară. În această ordine de idei, 
instituţiile care prestează servicii de formare continuă 
a cadrelor didactice urmează să racordeze programele de 
instruire la cerinţele specifi ce școlilor rurale mici.

Notă: Aducem mulţumiri Direcţiilor Generale 
Judeţene Învăţămînt, Tineret și Sport, care ne-au pus 
la dispoziţie datele statistice necesare pentru realizarea 
acestui studiu.

Școlile la începutul anului
de studii 
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Instituţia școlară contemporană trebuie să promoveze nu numai 
valorile de azi ale societăţii, dar și cele de mîine. Această sarcină nu 
poate fi  realizată doar cu eforturile personalului didactic, ci printr-o 
implicare amplă a tuturor managerilor din învăţămînt, a autorităţilor 
publice de toate nivelurile, a comunităţii în ansamblu.

Actualmente, instituţiile preuniversitare se confruntă cu numeroase 
probleme de ordin economic și social: lipsă acută de manuale, 
insufi cienţă de cadre didactice, condiţii difi cile de muncă, retribuţie 

QUO VADIS?
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neadecvată. Acestea au generat scăderea interesului 
tinerilor și al societăţii faţă de școală, a prestigiului 
profesiei de pedagog.

Lacunele ce persistă în activitatea școlilor sînt 
și o urmare a cuantumului fi nanţării bugetare. Deși 
Legea învăţămîntului prevede o alocare anuală de 
mijloace fi nanciare în mărime de cel puţin 7% din PIB, 
cheltuielile publice pentru educaţie rămîn a fi  sub cota 
așteptărilor. În anul 2000 au fost alocate 4,5% din PIB, 
în anul 2001 –  4,19%, în anul 2002 – 5,3%. Astfel, 
necesităţile învăţămîntului sînt acoperite în proporţie 
de 23-24%. Bugetele întocmite de organele publice 
la nivel de judeţ și de primărie de cele mai multe ori 
prevăd resurse doar pentru achitarea salariilor și, în 
foarte puţine cazuri, pentru lucrări de reparaţie, servicii 
comunale etc.

În pofida tuturor obstacolelor, autorităţile locale 
întreprind numeroase acţiuni de îmbunătăţire a 
condiţiilor de muncă și de studii, utilizînd surse bugetare 
și extrabugetare, granturi etc. Prin concursul Fondului de 
Investiţii Sociale din Moldova și cu sprijinul comunităţii, 
în fi ecare judeţ s-au deschis centre de zi pentru copiii 
cu disabilităţi, au fost efectuate lucrări de reparaţii ale 
școlilor din localităţile rurale, a fost schimbat mobilierul. 
Cu toate acestea, sistemele de asigurare cu apă potabilă 
și cele de canalizare lasă încă mult de dorit; majoritatea 
instituţiilor nu sînt telefonizate. Acest an de studii a 
început cu 395 de instituţii preuniversitare (182 de școli, 
191 de grădiniţe de copii, 22 de instituţii extrașcolare) 
care necesită reparaţii capitale, cu 60 de sisteme de 
încălzire și 77 de cazangerii deteriorate. Școlile de la 
sate sînt asigurate cu combustibil pentru perioada rece 
a anului în proporţie de 19,5%, ceea ce înseamnă că la 
iarnă vom avea din nou vacanţe prelungite, instituţii 
închise.

Într-o situaţie alarmantă se afl ă elevii din s. Ţărăncuţa 
(jud. Cahul). Ei nu dispun de un local unde să înceapă 
anul de învăţămînt. Grădiniţa de copii, în care își 
fac studiile, nu are cele mai elementare condiţii, iar 
construcţia școlii noi a fost stopată la etapa proiectării.

Clădirea școlii din s. Ocolina (jud. Soroca) are 
mai bine de 120 de ani și continuă să deservească 
comunitatea. Alături însă se afl ă pereţii ruinaţi ai „noului 
edifi ciu”, construcţia căruia așa și nu a fost dusă la bun 
sfîrșit.

Școala Medie Hîrjauca (jud. Ungheni) nu este 
pregătită de a funcţiona normal. La 7 martie 2002, în urma 
calamităţilor naturale, clădirea instituţiei a rămas fără 
acoperiș, pagubele estimîndu-se la 2 mln. lei. Fără ajutorul 
statului reparaţia nu poate fi  fi nisată la timp, guvernul 
însă nu se grăbește să aloce mijloacele respective. Nu se 
găsesc bani nici pentru încheierea lucrărilor de construcţie 
a școlii din s. Ciufl ești (jud. Tighina).

O situaţie deplorabilă se atestă și la capitolul asigurare 

cu materiale didactice și completarea fondurilor de carte 
din bibliotecile școlare. Dotarea cu manuale și păstrarea 
lor, implementarea schemei de închiriere creează alte 
probleme. Nu toţi elevii au posibilitatea să achite taxa 
respectivă: unii dintre ei se prezintă totuși la lecţii, alţii 
însă abandonează școala. Conform datelor ofi ciale, cei 
cca 4 mii de elevi neșcolarizaţi (în realitate numărul lor 
este mult mai mare) sporesc anual rîndurile potenţialilor 
analfabeţi și delicvenţi.

Cauzele abandonului școlar sînt multiple: 
iresponsabilitatea părinţilor, a organelor administraţiei 
publice locale, care nu efectuează în mod adecvat 
evidenţa copiilor și nu asigură instituţionalizarea lor, 
nu  repartizează mijloace în fondul de școlarizare pentru 
ajutorarea familiilor vulnerabile. Acești factori au urmări 
nefaste atît asupra generaţiei în creștere, a viitorului ei, 
cît și asupra societăţii.

Problemele sociale au provocat plecarea în masă din 
învăţămînt a pedagogilor calificaţi. Doar în perioada 
l ianuarie – 1 septembrie 2002 au părăsit locurile de 
muncă 3364 de cadre didactice (Lăpușna – 340, Orhei 
– 256, Bălţi – 206, Cahul – 139, jud. Chișinău – 134, 
UTA Găgăuzia – 132, Edineţ – 125, Ungheni – 107, mun. 
Chișinău – 1648).

Meseria de dascăl nu mai constituie o tentaţie 
pentru tineret. În anul curent, din 3058 de absolvenţi 
ai facultăţilor pedagogice, 2120 au fost repartizaţi în 
școli. La locul de muncă însă s-au prezentat doar 592 
(în judeţele Lăpușna: din 306 specialiști solicitaţi s-au 
prezentat 34; Cahul: din 241 – 28; Ungheni: din 200 
– 39, Orhei: din 161 – 22; Chișinău: din 138 – 61, UTA 
Găgăuzia: din 229 – 60), ceilalţi au optat pentru servicii 
mai bine remunerate.

Deciziile actualului guvern de majorare a 
indemnizaţiilor unice pentru tinerii specialiști, a 
salariului cu 10% în primii trei ani de activitate, de 
acordare gratuită a spaţiului locativ și serviciilor 
comunale sînt binevenite, dar aceste acţiuni nu sînt 
sufi ciente pentru a-i menţine pe profesori la locurile de 
muncă. Cu un salariu mizer și achitat cu mari întîrzieri 
nu mai putem face apel la romantismul didactic, la 
spiritul dăruirii apostolice. Se cer schimbări cardinale. 
Pînă atunci însă situaţia în școlile republicii va rămîne 
așa cum este astăzi.

Lipsa cadrelor didactice în instituţiile preuniversitare a 
devenit cronică. Directorii de școli sînt nevoiţi să renunţe 
la unele obiecte de studiu (limbile moderne, matematica, 
fi zica, chimia, informatica), profesorii fi ind suprasolicitaţi. 
Unii predau discipline pentru care nu au pregătirea 
de specialitate, ceea ce are un impact negativ asupra 
calităţii instruirii. În școlile din judeţul Bălţi activează 
345 de cadre didactice fără diplomele corespunzătoare, 
cca 12% din profesorii jud. Soroca sînt necalifi caţi; în 
s. Buciușca (Orhei) în calitate de învăţător este angajat 
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un absolvent al școlii profesionale. În asemenea situaţii 
administraţia unităţilor de învăţămînt recurge la ajutorul 
pedagogilor-pensionari. În jud. Ungheni sînt rugaţi să-și 
continue activitatea 304 pensionari, în jud. Bălţi – 274, 
cca 30% din corpul didactic din jud. Soroca și 40% dintre 
profesorii din jud. Cahul sînt sub vîrsta pensionării sau 
lucrează, fi ind deja pensionaţi.

Sindicatul de ramură a susţinut permanent ideea că, 
pentru asigurarea instituţiilor educaţionale cu specialiști, 
ar fi  sufi cientă egalarea salariului minim al lucrătorilor 
din învăţămînt cu cel mediu din economia naţională. 
Pentru a scoate școala din impas este necesar să se  
elaboreze, de comun acord cu organisme internaţionale 
și ONG-uri, proiecte întru sprijinirea profesorilor, în 
special a celor din localităţile rurale; să se schimbe spre 

bine statutul învăţătorului în societate. În caz contrar, 
exodul cadrelor didactice va spori, iar fără profesori și 
elevi școala nu poate exista.

Succesul sistemului educaţional constituie rodul 
activităţii nu numai a elevilor și a cadrelor didactice, 
dar și a responsabililor din domeniu, a conducerii ţării 
și a societăţii în ansamblu.

Vom avea rezultate pozitive doar atunci cînd statul va 
fi  în stare să acorde tuturor, indiferent de starea socială și 
de localitatea în care activează, șanse egale de educaţie; 
să formeze resurse umane competitive și onorabil 
remunerate. Este necesar ca școala să fi e asigurată cu 
mijloace materiale adecvate, să benefi cieze de programe 
de instruire bine concepute și aplicabile. Acestea ar fi  
unele dintre acţiunile de reabilitare a învăţămîntului.

Dacă dorim să realizăm ceva important și să obţinem 
rezultate notabile, nu se întreprind măsuri pe jumătate, 
cum adesea se întîmplă la noi. De peste 12 ani se încearcă 
schimbarea structurii învăţămîntului din Republica 
Moldova, dar nu se renunţă la sistemul vechi.

Întreaga lume civilizată a trecut la o structură care 
fi nalizează prin studii liceale și diplomă de bacalaureat, 
doar noi vrem să fi m „originali”. În favoarea conservării 
actualei stări de lucruri se vehiculează cu următorul 
argument: „Dacă lichidăm clasele X-XI, copiii de 
la ţară nu vor avea o altă perspectivă decît muncile 
agricole”. Pe parcursul anilor, la diferite întruniri, am 
propus o variantă de remediere a situaţiei: să formăm 
în fostele centre raionale o reţea de aproximativ 60-
70 de licee clasice. Avem posibilitatea de a selecta și 
a constitui, în bază de concurs, colective pedagogice 
care ar corespunde exigenţelor învăţămîntului modern. 
Instituţiile respective ar fi  dotate cu biblioteci ce vor 
dispune de literatură de ultimă oră, cu laboratoare bine 
echipate etc. Copiilor de la sate le-am crea condiţii 
decente de trai în internate, iar cheltuielile ar putea 
fi  împărţite între părinţi și administraţia publică locală. 

S-a mers însă pe o altă cale și astăzi avem o reţea de 
peste 100 de licee. Ce am obţinut? Am schimbat doar 
fi rma unităţii educaţionale: școala medie s-a transformat 
peste noapte în liceu teoretic, dar cu aceiași specialiști 
(unii dintre ei merită, desigur, să poarte titlul de profesor 
de liceu). Cunosc din proprie experienţă cît de difi cil 
este să formezi un colectiv pedagogic. Pe de altă parte, 
liceul nu înseamnă numai edifi ciu, săli de clasă, dar și 
o bibliotecă adecvată cerinţelor procesului de instruire 
și educaţie, laboratoare de chimie, biologie, fizică, 

informatică; săli unde pedagogii ar efectua cercetări, ar 
realiza schimb de experienţă și de informaţie, un efi cient 
serviciu psihologic etc. De fapt, ce avem în liceele de 
astăzi? Biblioteci cu literatură în limba rusă, manuale 
din anii 1970-1980, laboratoare pentru care nu s-au mai 
procurat materiale de peste zece ani. 

Am propus în repetate rînduri ca în or. Drochia să 
funcţioneze un singur liceu român. În prezent sînt două 
– Liceul B.P.Hasdeu și Gimnaziul-liceu M.Eminescu. În 
Liceul B.P.Hasdeu învaţă peste 250 de elevi, în cl. X-XII, 
și 150 – în cl. VIII-IX. În Gimnaziul-liceu M.Eminescu, 
în cl. X-XII sînt peste 100 de liceeni. Nu era mai bine 
să creăm un liceu tradiţional, cu cl. X-XII, iar restul 
școlilor să le transformam în gimnazii? Or, dacă din 
cîteva colective de profesori vom forma unul bun, copiii 
vor avea doar de cîștigat. Același lucru poate fi  valabil 
și pentru centrul judeţean Soroca, unde funcţiona Școala 
cooperatistă de comerţ cu un bloc de studii bine dotat. În 
baza acesteia ar fi  oportună înfi inţarea unui liceu, unde 
ar putea să-și continue studiile și copiii de la ţară, astfel 
materializîndu-se „grija” parlamentarilor și guvernanţilor 
pentru tinerii de la sate. Aș dori ca organele respective să 
analizeze aceste  sugestii și să ia decizii corecte, care ar 
ameliora situaţia din învăţămîntul preuniversitar.

Liceele nu ar trebui să aibă soarta școlilor 
profesionale (peste 110), care prin anii ‘80 ai secolului 
trecut apăreau ca ciupercile după ploaie. Baza lor 
materială a fost aproape distrusă. Toate încercările de 
a le transforma au suferit eșec, deoarece nu s-a purces 
la eliminarea vechilor structuri, în timp ce evoluţia 
societăţii și economia de piaţă solicită modificări 
radicale în toate sferele de activitate.

QUO VADIS?
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Liceele în contextul schimbării de structură 
a învăţămîntului
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LICEELE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRII DE STRUCTURĂ A ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

În contextul reformării sistemului educaţional, 
ar merita să medităm și asupra conţinuturilor sau a 
sistemului de evaluare. Păstrez planurile de învăţămînt 
elaborate de Minister în anul 1991 pentru diferite 
profi luri. Copilul opta pentru anumite obiecte, pe care 
le studia aprofundat, acestea constituind un suport 
considerabil la însușirea viitoarei profesii. Astăzi materia 
de învăţare este practic aceeași, însă a fost micșorat 
numărul de ore, copiii fi ind supraîncărcaţi.

Pledăm pentru generalizarea examenului de 
bacalaureat, pentru admiterea la universităţi doar în baza 
diplomei de BAC. Înscrierea  în instituţiile de învăţămînt 
superior prevede o evaluare care cuprinde nota de la 

BAC, media pe parcursul a trei ani de studii și testarea 
la un obiect. Examenul de bacalaureat este organizat și 
susţinut în mai multe centre, rezultatele acestora purtînd 
amprenta subiectivităţii. Chiar și aprecierea pe parcursul 
anilor de studii diferă: profesorii obiectivi acordă note 
mici, iar cei "darnici" – note mai mari. 

Problemele învăţămîntului sînt multiple, uneori 
imposibil de a fi  soluţionate în scurt timp. Putem însă 
face cîţiva pași concreţi în vederea îmbunătăţirii atît 
la nivel de structură, prin organizarea liceelor clasice, 
cît și la nivel de sistem de evaluare, pentru a asigura 
obiectivitatea.

Grigore MELNIC
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Biblioteca este parte integrantă a școlii. Sursele 
informaţionale stocate aici trebuie să satisfacă 
obiectivele de educaţie curriculară și complementară a 
elevilor, precum și formarea continuă a profesorilor.

Biblioteca Liceului Teoretic Alexei Mateevici din 
or. Căușeni și-a început activitatea o dată cu înfi inţarea 
instituţiei pe care o deservește. Era fi nele lunii august 
1991, cînd domnul Andrei Toderașcu, primul director al 
liceului, mi-a arătat două încăperi spaţioase și luminoase 
și mi-a zis: “Ai ocazia să creezi ceva, gîndește-te”. Și 
am decis să acţionez.

Pereţi goi. Nici un raft, nici o carte… Doar atît, 
o mare dorinţă de a realiza lucruri frumoase. Primele 
două luni au fost consacrate formării colecţiilor de carte 
și de manuale. M-a ajutat regretata Valentina Chistol, 
metodistă a Direcţiei Generale Judeţene de Învăţămînt, 
care a contribuit mult la edifi carea acestui locaș și la 
dezvoltarea reţelei de biblioteci școlare din sectorul 
Căușeni.

Perioada de acumulare a materialului a fost destul de 
difi cilă. Fondurile bibliotecii au fost completate mai mult 
din donaţii. Or, dacă astăzi avem circa 7000 de volume 
de carte, peste 35000 de manuale, acest fapt se datorează 
celor care ne-au susţinut: Fundaţia Soros-Moldova, 
Corpul Păcii, Societatea Limba Noastră, Alianţa 
Franceză, Ambasada României în Republica Moldova, 

Fundaţia Mihai Viteazul etc. Biblioteca și-a îmbogăţit 
fondurile graţie includerii liceului nostru în programul 
Modernizarea învăţămîntului umanistic (1996-1998) 
al Fundaţiei Soros-Moldova. Tot în acea perioadă a fost 
creat și Centrul metodic, accesibil cadrelor didactice 
din judeţ și astăzi. Colaborarea în cadrul programului 
amintit mi-a împlinit parţial visul – să activez într-o 
bibliotecă modernă, dotată cu echipament performant. 
Actualmente, ea dispune de copiator, calculator și 
imprimantă, ceea ce înlesnește utilizarea cărţilor rare, 
activitatea de informare a liceenilor și profesorilor. 
Împreună cu catedra Știinţe socioumane a liceului, am 
editat patru numere ale publicaţiei Ora lecturii, care 
cuprind referinţe critice, îndrumări metodice, informaţii 
despre noile achiziţii. 

În colaborare cu Clubul ecologic Arca lui Noe, ce 
își are sediul în incinta bibliotecii, realizăm proiectul 
Cu Arca lui Noe prin Internet, susţinut fi nanciar de 
Corpul Păcii. Proiectul prevede editarea unor buletine 
informative ce vor conţine materiale selectate din 
reţeaua Internet și care vor acoperi o tematică variată: 
probleme de ecologie, de educaţie pentru sănătate etc. 
Acestea, credem, vor contribui la o mai bună informare 
a liceenilor noștri.

Pentru a facilita accesul la fondurile bibliotecii, am 
deschis cîteva fi liale în cabinetele de limbă română, 
biologie, psihologie, limbă engleză, istorie. 

Activitatea pe care o desfășor ar fi  de neconceput 
fără efortul de a le cultiva copiilor interesul pentru 
cunoaștere, de a le dezvolta spiritul critic, imaginaţia și 
motivaţia învăţării. Încerc să transform cartea dintr-un 
obiect de studiu obligatoriu într-un subiect de meditaţie, 
iar atunci cînd nu-mi ajung resurse sau experienţă, apelez 
la serviciile Bibliotecii Publice Judeţene. 

Biblioteca - cabinetul 
nr.1 al școlii

QUO VADIS?
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Una dintre difi cultăţile cu care mă confrunt în calitate 
de bibliotecar școlar este lipsa de timp. Mă pot înţelege 
doar colegii, care știu ce înseamnă lucrul cu manualele, 
mai ales acum, cînd sînt date elevilor cu chirie. La fi ecare 
început și sfîrșit de an școlar (atunci cînd distribui sau 
adun manualele) aș vrea să abandonez serviciul, dar nu 
pot. Aici au rămas cei mai rodnici ani ai activităţii mele, 
aici am simţit satisfacţia muncii, fi orul creaţiei. În 1998 
am intrat în topul celor mai bune biblioteci din republică 
și am fost premiată cu un bilet turistic prin cele mai 
frumoase locuri din România. 

Ce aș face dacă aș fi  bibliotecar cu-adevărat, și nu 
“șef al depozitului de manuale”? Aș elabora o variantă 
electronică a catalogului sistematic. Acum cîţiva ani 

am încercat să realizez acest lucru. Am împrumutat 
de la Biblioteca Naţională pentru copii Ion Creangă 
programul MARC, deși nu mai este utilizat de nimeni. 
Un program bun costă mulţi bani și, în plus, necesită o 
instruire specială. Nu am nici una, nici alta. La cursuri 
de perfecţionare nu am mai fost din anul 1998, cînd 
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat, 
pentru bibliotecarii școlari din Moldova, cursuri la 
Centrul Internaţional de Limbi Moderne din Iași. 

Sînt în așteptarea unor vremuri mai bune. Rămîn 
a fi și în continuare bibliotecar, pedagog, psiholog, 
economist. Încerc să depășesc difi cultăţile cu care mă 
confrunt, conștientă fi ind de rolul pe care îl are biblioteca 
școlară în formarea tinerei generaţii.

File din istoria școlii nr.1 din Hîncești
„Numai faptele ne fac să cunoaștem ceea ce sîntem”.

(Molière)

În ziua de 2 februarie 2002, la Hîncești, a avut loc 
un eveniment deosebit și mult așteptat – lansarea cărţii 
File din istoria școlii nr.1 Hîncești, care încununează 
realizările lui Constantin Polevoi, director al acestei 
instituţii pe parcursul a 20 de ani (1973-1993), un 
pasionat cercetător, ctitorul muzeului Istoria școlii și 
autorul Cîntecului închinat școlii. 

La editarea monografi ei (3 volume) au colaborat: 
Ion Dron, redactor știinţifi c, doctor habilitat în fi lologie; 
Andrei Tincovan – redactor artistic, pedagog, veteran al 
școlii; Eleonora Bolocan – corector, pensionară, fostă 
profesoară de limbă română în această școală.

Volumul I cuprinde fi le din activitatea școlii: „La 17 
noiembrie 1879, conform decretului Sfatului Judeţean 
Chișinău, la Hîncești a fost deschisă școala populară de 
2 clase băieţi, cu o secţie pentru fete, în baza mijloacelor 
financiare ale populaţiei din Hîncești, Bozieni, 
Mereseni și ale moșierului din localitate Ion Manuc-
Bei – întemeietorul școlii”. Un mare interes prezintă 
datele despre primele cadre didactice, contingentul de 
elevi, generaţiile de absolvenţi. Peste 300 de exponenţi 
ai diferitelor promoţii au însușit profesia de pedagog, 50 
dintre care activează astăzi în școlile din orașul Hîncești, 
iar 12 au obţinut titlul de doctor sau doctor habilitat în 
diferite domenii ale știinţei.

„Seamănă la tinereţe să ai ce culege la bătrîneţe”. 
Acest motto deschide volumul II al monografiei și 
constituie o îndrumare pentru cadrele didactice și tinerii 
manageri.  Anexele incluse cuprind diverse scheme: 
de analiză și autoanaliză a lecţiei; planul săptămînal 
de lucru; fi șa elevului care nu reușește la învăţătură; 
aspecte ale activităţii profesorilor; ancheta anonimă; 
studierea, generalizarea și aplicarea experienţei 

QUO VADIS?

BIBLIOTECA – CABINETUL NR.1 AL ȘCOLII

înaintate, posibilităţi de lărgire și consolidare a bazei 
materiale a școlii etc.

Să ne iubim neamul, prietenii și profesia este 
îndemnul pe care îl desprindem din volumul III al 
lucrării, intitulat sugestiv Povară aducătoare de bucurii 
și care prezintă bilanţul  activităţii autorului.

Monografia este prima lucrare de acest gen din 
judeţul Lăpușna. Fiind consacrată educaţiei generaţiei 
în creștere în spiritul dragostei faţă de casa părintească, 
școală, patrie, ea vine în ajutorul cadrelor didactice, 
colectivului de elevi, părinţilor și publicului larg. 
Apariţia lucrării a fost sponsorizată de numeroși 
discipoli ai școlii.

Valentin Berezovschi, absolvent al școlii (promoţia 
1939), profesor de limbă română în Craiova, scrie: 
„Lucrările domnului Constantin Polevoi File din 
istoria școlii nr.1 Hîncești sînt excepţionale. Ele 
oglindesc înaltul profesionalism al dascălului prin 
vocaţie, experienţa didactică de o viaţă, constituind 
un îndreptar pentru generaţii de absolvenţi, slujitori ai 
școlii, mai ales, conducători de instituţii școlare”.

Cartea mult dorită, elaborată timp de peste trei ani, 
a fost lansată. Să-i dorim autorului și colaboratorilor 
multă sănătate și noi apariţii editoriale.

Larisa BOŢOLAN
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RETROSPECTIVE PEDAGOGICE

Opera lui Spiru Haret (1859-1912) include, 
printre cele mai importante scrieri știinţifice și 
pedagogice, următoarele titluri: Raport general asupra 
învăţămîntului (1884); Chestiuni de învăţămînt (1887); 
Raport către rege asupra învăţămîntului (1903); 
Chestia ţărănească (1905); Pagini de istorie (1906); 
Raport către rege asupra activităţii învăţătorilor și 
preoţilor în răscoalele din 1907; Școala naţionalistă 
(1907), Mecanica socială (1910, în limba franceză) – 
vezi Operele lui Spiru C., Haret, publicate de Comitetul 
pentru ridicarea monumentului său, vol.I-V, Editura 
Cartea Românească, București, fără an. 

Concepţia lui Spiru Haret despre politica educaţiei 
refl ectă ideile sale fi lozofi ce și sociologice, dar și bogata 
sa experienţă culturală și politică, știinţifi că și didactică. 
Gîndirea pedagogică, de orientare socială, este pusă la 
baza legislaţiei școlare reformatoare promovată de Spiru 
Haret ca “ministru al școalelor” în trei mandate: 1897-
1899; 1901-1904; 1907-1910.

O notă aparte o reprezintă ideea dezvoltată în ultima 
perioadă de ministeriat care presupunea intensifi carea 
iniţiativelor sociale, îndeosebi în mediul urban. Pentru 
a putea lupta cu “plaga analfabetismului” și cu “lipsa 
de cultură”, Spiru Haret alege arma activităţilor 
extrașcolare, organizate cu sprijinul comunităţilor 
locale, prin iniţiativa și entuziasmul învăţătorilor 
(vezi Operele lui Spiru C. Haret, vol. III, pag.7-20). 
În conformitate cu prevederile Legii învăţămîntului 
primar, sînt înfi inţate cursuri pentru adulţi, solicitînd 

participarea învăţătorilor la “o activitate extrașcolară 
prin care ei pot să vină într-ajutorul ridicării culturale 
și economice a stării poporului” (idem, pag.36). 

Într-un context social tulburat de răscoalele ţărănești 
din 1907, Spiru Haret atrage atenţia asupra importanţei 
școlii și a slujitorilor ei. El observă faptul că răscoalele 
din 1907 evidenţiază “greșeala cea mare ce se făcea de 
a se nesocoti rolul social al învăţătorilor și al preoţilor 
și de a nu se avea nici o grijă de starea lor sufletească” 
(idem, pag.23). Măsurile luate vor marca o schimbare 
pozitivă susţinută și prin măsuri social-economice (idem, 
pag.74). Trebuie apreciată și Legea Casei de credit a 
Corpului didactic din 1909, care urmărește consolidarea 
social-economică a slujitorilor școlii printr-un sistem 
de măsuri (credite, avansuri, ajutoare etc.) ce permit 
“a capitaliza și a face productive micile economii ale 
acestora” (idem, pag.195). 

Contribuţia lui Spiru Haret la nivel de politică a 
educaţiei, în perioada 1896 – 1910, poate fi  rezumată 
astfel: a elaborat legile reformei care a garantat 
fundamentarea procesului de modernizare a sistemului 
naţional de învăţămînt la toate nivelurile acestuia: 
primar (1896, prin raportul susţinut la legea P.Poni; 
în 1901 și 1903, prin modificările aduse) secundar 
și superior (1898), profesional (1899); a perfecţionat 
continuu conţinutul acestor legi, urmărind aplicarea 
măsurilor reformatoare prin iniţierea comisiilor implicate 
direct în conceperea programelor și a regulamentelor 
școlare, ce au asigurat reorganizarea învăţămîntului, la 
toate nivelurile și treptele sale; a stimulat și a dirijat 
organizarea activităţilor extrașcolare ale elevilor și 
adulţilor, cu participarea cadrelor didactice, în special 
în mediul rural, marcînd astfel “începuturile educaţiunii 
populare”, curent intrat în istorie sub numele de 
haretism; a inovat sistemul de evaluare prin trecerea 
de la bacalaureatul bazat pe probe de memorie la un 
examen fi nal cu caracter general, a cărui reușită este 

Spiru Haret – un reprezentant 
al pedagogiei sociale
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anunţată de procesul anterior, de promovare a clasei 
prin probe de apreciere anuală care îndeplinesc o funcţie 
formativă remarcabilă.

Concluziile pot fi întregite prin consemnarea 
numărului mare de programe și regulamente elaborate 
de Spiru Haret, în spiritul aplicării reformei, în cele 
trei perioade de ministeriat: a) perioada 1897-1899: 
6 programe, 34 de regulamente; b) perioada 1901-
1904: 14 programe, 56 de regulamente; c) perioada 
1907-1910: 15 programe, 76 de regulamente (vezi 
Operele lui Spiru C.Haret, vol. III, pag.86-109). De 
asemenea, sintezele realizate în perioada interbelică, 
în perspectiva comemorării operei lui Spiru Haret, 
includ și contribuţiile legislative cele mai importante: 
1) Legea învăţămîntului secundar și superior din 1898, 
cu modificările din 1901; 2) Legea învăţămîntului 
profesional din 1899, cu modificările din 1901; 3) Legea 
Casei Bisericii din 1902; 4) Legea Casei de credit a 
corpului didactic din 1909.

Pedagogia socială promovată de Spiru Haret, cu 
o substanţială susţinere politică, sociologică, fi lozofi că 
și culturală, are o puternică orientare spre rezolvarea 
problemei învăţămîntului rural, plasată într-un 
cadru social mai larg și tratată dintr-o perspectivă 
sociologică.

În lucrarea Chestia ţărănească Spiru Haret caută 
o soluţie viabilă la o problemă pe care o consideră 
fundamentală pentru destinul naţional. În viziune 
liberală, soluţia socială și pedagogică adoptată implică 
trei direcţii principale de acţiune: a) „luminarea păturii 
ţărănești”; b)„învăţăturile ei”; c) „scoaterea de sub robia 
celeilalte clase”.

Haretismul confirma statutul învăţătorului de 
“conducător spiritual al satului”. Soluţia “luminării” 
este produsul unei analize sociale complexe bazate pe 
interpretarea pedagogică a mai multor factori: economici, 
politici, juridici, demografici, psihologici etc., iar 
realizarea sa implică activităţi școlare (n.n. formale), dar 
și extrașcolare (n.n. nonformale): cursuri pentru adulţi, 
cercuri culturale, serbări artistice, comemorări istorice; 
organizare de biblioteci și de bănci populare, de societăţi 
cooperatiste, de acţiuni de popularizare a cunoștinţelor 
știinţifi ce utile ţăranilor și lumii satului… 

Spiru Haret gîndește o strategie mai largă de 
reformă socială în cadrul căreia îmbină multiple 
iniţiative menite să favorizeze ridicarea condiţiei 
școlii rurale și a învăţătorului rural (idem, pag. 18-32; 
65): a) dreptul ţăranilor de a cumpăra moșia pe care 
lucrează; b) împroprietărirea cu prioritate a familiilor 
nevoiașe; c) „înlesnirea pentru ţărani de a deveni 
arendași”; d) includerea în contractele de arendă și a 
unor „oarecari regule raţionale de cultură” care presupun 
un învăţămînt primar de calitate; e) tratarea ţăranului 
„ca om liber stăpîn pe munca lui” într-un regim adecvat 

de organizare socială, comunitară, iniţiat o dată cu 
asigurarea unei școli primare de calitate la nivel naţional; 
f) îmbunătăţirea cadrului organizatoric prin înfi inţarea 
de „asociaţii ţărănești” destinate să joace un rol capital, 
alături de băncile populare, avînd „propagatorii cei mai 
de frunte toţi preoţi și mai ales învăţătorii”.

Spiru Haret anticipează necesitatea creșterii 
rolului educaţiei și învăţămîntului în rezolvarea 
„chestiei ţărănești” – o problemă socială, economică și 
comunitară. Toţi factorii antrenaţi în reformă trebuie „să 
aibă o instrucţiune și o educaţiune pe măsura marilor 
sarcini sociale urmărite” (idem, pag.65-66).

Campania pedagogică și culturală concepută în 
spiritul haretismului poate avea rezultate chiar în plan 
economic, dacă este bine organizată prin implicarea 
directă a învăţătorilor și a preoţilor din mediul rural. 
”De astăzi înainte nimic mare și temeinic pentru binele 
sătenilor nu se va putea întreprinde fără concursul 
acestor oameni pricepuţi, tehnici și devotaţi” (idem, 
pag.71).

Soluţiile de dezvoltare economică și culturală 
a satului sînt elaborate în spiritul știinţei moderne 
despre societate și educaţie, incluzînd măsuri pentru: 
a) ridicarea prestigiului comunei, după exemplul dat 
de „cei mai de seamă oameni din sat”; b) ameliorarea 
situaţiei materiale chiar și în cele mai grele vremuri; c) 
promovarea învăţătorilor ca cei mai buni și mai utili 
agenţi în campania de ridicare morală și materială a 
sătenilor; d) atragerea sătenilor la viaţa comunităţii, după 
modelul „mișcării învăţătorilor” (idem, pag.71-73).

Soluţia strategică de cea mai mare importanţă pentru 
reforma „chestiei ţărănești este cea care include cercurile 
culturale de adulţi și școlile rurale”. Menirea lor este gîndită 
de Spiru Haret în spiritul pedagogiei sociale: “Reforma 
stării ţăranilor nu poate fi completată dacă nu vom îngriji 
și de partea sa morală și intelectuală”. Ca urmare, această 
reformă socială se bazează pe reforma învăţămîntului rural. 
În același timp, reforma învăţămîntului rural are obiective 
sociale foarte clar exprimate: a) generalizarea învăţămîntului 
primar rural și asigurarea obligativităţii reale, cu condiţii 
materiale și cadre corespunzătoare (pentru că altfel “ţăranii 
sînt nedreptăţiţi pînă și la distribuirea învăţăturii”); b) 
intensifi carea acţiunii de “luminare a poporului”, acţiune atît 
de necesară în condiţiile în care la începutul sec. XX, “75% 
din poporul nostru nu știe nici să citească, nici să scrie.”; 
c) asigurarea unei baze materiale stabile pentru învăţămînt 
și cultură, în situaţia cînd: „multe școli sînt ruine”; d) 
continuarea instruirii și la alte vîrste prin înfi inţarea de 
„cursuri de adulţi, cercuri și șezători culturale, ţinute 
toate de învăţători și învăţătoare, foarte mult urmărite și 
gustate de săteni” (idem, pag.73-75).

Pedagogia socială promovată de Spiru Haret este 
dominată de ideea reformării învăţămîntului rural plecînd 
de la realitatea specifi că României la începutul sec. XX. 

RETROSPECTIVE PEDAGOGICE

SPIRU HARET – UN REPREZENTANT AL PEDAGOGIEI SOCIALE
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Astfel, pentru ca ţărănimea să redevină o forţă socială 
activă ea nu mai trebuie tratată “ca un corp inert”. 

Întru susţinerea tezelor expuse, vom selecta cîteva 
texte semnifi cative din lucrările lui Spiru Haret:

1) Reforma sistemului de învăţămînt în condiţii de 
criză

“(…) cauza cea mare a actualei stări de lucruri este nu 
atît lipsa de îngrijire sau măsurile rău nemerite, cît lipsa 
de sistemă și de perseverenţă. Cînd vom face ca legile, 
regulamentele, programele și ordinele ministeriale 
să fi e de acord unele cu altele, vom fi  făcut jumătate 
din treabă. Pentru rest, am speranţa că nu ne vor lipsi 
nici capacitatea, nici tragerea de inimă.” Operele lui 
Spiru Haret, vol.I, Editura Cartea Românească, Buc., 
(1854-1889) – Raport general asupra învăţămîntului 
secundar prezentat domnului ministru al Instrucţiunii 
Publice și Cultelor, București, 1884 (pag.3-177).

2) Organizarea învăţămîntului profesional în 
cadrul sistemului de învăţămînt

“Învăţămîntul nu-și atinge scopul dacă nu 
contribuie la dezvoltarea vieţii publice, în mod egal 
în toate direcţiunile. În ceea ce privește învăţămîntul 
general și acel privitor la profesiunile liberale s-
au făcut întotdeauna însemnate sacrificii (…) Pe 
terenul economic însă, situaţiunea este mult mai 
puţin bună (…). Socotim că se cuvine a se ţine în 
seamă argumentele exprese pentru ca participarea 
judeţelor și comunelor să nu fie înlăturate” (idem, pag. 
218) – Legea Învăţămîntului Profesional. Expunere de 
motive, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. IV,  Editura 
Cartea Românească, București, pag. 205; 218).

3) Caracterul naţional al sistemului de învăţămînt
“Printre aceste chestii, una din cele mai însemnate este 

învierea principiului naţionalităţilor, în virtutea căreia 
fiecare popor caută să-și asigure existenţa unind într-un 
mănunchi toate elementele naţionale, pe baza legăturilor 
naturale pe cari le constituie unitatea de limbă, de tradiţii, 
de credinţe, de aspiraţiuni și de nevoi. 

În lupta aceasta, mai mult sau mai puţin specifică, 
școala, dacă nu este cel dintîiu, dar este desigur printre 
cele dintîi și cele mai puternice mijloace de acţiune (…). 
De aceea vedem că, de cele mai multe ori, cel dintîi act al 
oricărei acţiuni naţionale este pe tărîmul școlar (…). 

Precum un părinte nu are dreptul de a-și lăsa 
copilul fără instrucţiune, cu mai mare cuvînt el nu 
are dreptul de a-i da o educaţie antinaţionalistă, care 
va face dintr-însul un element înstrăinat de ţară (…) 
Sufletul românesc trebuie să fie inalienabil” (Școala 
naţionalistă, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, 
Editura Cartea Românească, București, pag. 304-314).

4) Rolul social al învăţătorilor
“Lucrarea care trebuie întreprinsă este în prima 

linie o operă culturală (…). Factori culturali la ţară nu 

sînt decît doi: preotul și învăţătorul (…).
Trebuie sau nu ca învăţătorul să facă politică?… 

Ceea ce trebuie este ca activitatea în școală a 
învăţătorului să fie controlată cît mai aproape și cel 
care se găsește că nu-și îndeplinește datoria pe deplin, 
să fie rechemat prin toate mijloacele pe cari le prevede 
legea. Dar de îndată ce învăţătorul face faţă datoriilor 
sale profesionale, o dată ce el nu întreprinde nimic care 
să fie incompatibil cu demnitatea caracterului său și cu 
datoriile funcţiei îndată ce faptele sale nu-l împiedică a 
fi bun învăţător, nimeni nu are dreptul de a-l împiedica 
de la ceea ce este cel mai sfînt din drepturile omului: 
acela de a se face util semenilor săi și de a se bucura 
de consideraţia și iubirea care este dreapta răsplată a 
muncii pentru binele public (…).

Activitatea extrașcolară și extrabisericească așa 
cum a fost înţeleasă și practicată de învăţători și, poate 
de la 1910 încoace, este o activitate binefăcătoare, și 
este un drept nediscutabil al lor, drept de cetăţeni liberi 
și conștienţi, de a o practica, în măsura în care pot, 
întrucît împlinirea îndatoririlor lor profesionale este 
asigurată (…). 

Eu socotesc că este un rol foarte frumos acela 
de a da sprijin oricărui partid politic care cearcă să 
realizeze vreo reformă folositoare pentru ţărani; dar 
pentru aceasta trebuie să aibă fiecare dreptul și putinţa 
de a chibzui și de a hotărî întrucît e în adevăr vorba 
de reforme folositoare. Dacă pe un învăţător îl trage 
inima spre unul din partide, cine-l poate împiedica de 
a se duce acolo? Fără îndoială ar fi trist și rușinos 
ca cei care ar face aceasta să o facă sub ademenirea 
intereselor personale sau a intimidărilor. Dar nici 
Asociaţia Generală a Învăţătorilor, nici nimeni, nu are 
dreptul, nici putinţa de a împiedica asemenea lucruri. 
Numai conștiinţa și demnitatea personală a omului îl 
poate feri de asemenea căderi (…)".

Analizînd concepţiile referitoare la rolul școlii și al 
învăţămîntului, aplicate în politica educaţiei între 1897-
1912, vom desprinde două idei esenţiale: 1) Spiru Haret 
tinde spre o pedagogie știinţifi că modernă, cu o bază 
experimentală în pas cu ceea ce se petrecea la frontiera 
dintre sec. XIX-XX, în ţările occidentale dezvoltate; 
2) Spiru Haret tinde spre o pedagogie socială, cu o 
dublă susţinere de natură interdisciplinară. Opera sa 
socială, realizată prin promovarea mai multor legi cu 
caracter înnoitor/reformator este orientată în mod special 
spre rezolvarea problemelor cu care se confruntă lumea 
satului românesc. Nu întîmplător, încă din perioada vieţii 
sale, opinia publică l-a gratifi cat cu numele de “om al 
faptei”, de “ctitor al învăţămîntului românesc” (vezi 
Stoian, S., Pedagogia modernă și contemporană, 
Editura Didactică și Pedagogică, București,  1976, 
pag.90-92; 137-143).

RETROSPECTIVE PEDAGOGICE

SPIRU HARET – UN REPREZENTANT AL PEDAGOGIEI SOCIALE
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"Pînă ne hotărîm să începem, ajunge să fie prea tîrziu".
(proverb latin)

Un Cod de etică ar trebui să promoveze standarde 
înalte și consecvente de conduită, lucrul în echipă, 
colegialitatea, soluţionarea problemelor în mod deschis 
și în baza unor valori, cum ar fi : echitatea, dreptatea, 
responsabilitatea, încrederea etc. Abordînd acest subiect 
într-o conversaţie cu o colegă profesoară, ea mi-a spus 
că este foarte difi cil să discuţi cu copiii despre normele 
de etică. Pentru a-și atinge scopurile, aceștia sînt tentaţi 
să o ia pe ocolite (după modelul maturilor). Și tot ea 
îmi spunea cît de deprimant este faptul că fenomenele 
respective  au pătruns și în școala rurală, care părea să 
susţină afi rmaţia lui L. Blaga despre veșnicia care s-a 
născut la sat.

Fiind diriginte și întîlnind zilnic exemple de 
discriminare între elevi în baza statutului social, colega 
mea regreta profund că în comună nu există un psiholog 
școlar sau un alt specialist care ar încerca să diminueze 
impactul acestor fenomene nocive asupra personalităţii 
copiilor. Cadrele didactice sînt disponibile s-o facă, doar 
că formarea iniţială pentru meseria de profesor, ca și 
strategia perfecţionării ulterioare, le-a oferit puţine 
cunoștinţe psihologice, iar posibilităţile informaţionale 
la sate sînt așa cum le cunoaște toată lumea.

Mi-am amintit de studiul pe care l-am efectuat în 
școala din Grozești, jud. Ungheni, unde am activat în 

calitate de psiholog școlar (pînă să fi e reduși psihologii, 
iar apoi anulate și orele de psihologie în clasa a XI-a). 
Această cercetare viza interferenţa între apreciere–
autoapreciere – poziţia elevului în colectiv/statutul 
– anxietatea școlară – anxietatea socială.

Despre clasicele greșeli în evaluare ca efectul ”halo”, 
”pigmalion”, de contrast, de ordine; ecuaţia personală a 
examinatorului; eroarea logică etc. s-a discutat mult, dar 
nu sufi cient pentru a fi  eliminate din practica pedagogică. 
O soluţie în acest sens ar fi  aplicarea standardelor și 
descriptorilor de performanţă.

Studiul a demonstrat că și în școala rurală, unde 
pînă nu demult persistau relaţii colegiale, se profi lează 
un tablou expresiv al raporturilor preferenţiale de grup. 
În lipsa psihologului, dirigintele este cel care trebuie să 
cunoască sociograma – “oglinda” sugestivă a relaţiilor 
socioafective în colectivul de copii. Această cunoaștere 
poate constitui un prilej de a medita asupra statutului 
fi ecărui membru, de a-i regîndi comportamentul. Poziţia 
elevului se caracterizează printr-o tendinţă copleșitoare 
de a obţine succesul psihosociologic, stima publică. 
Totodată, el trebuie să răspundă solicitărilor, să se 
integreze în toată gama de relaţii proprii unui colectiv. 

În contextul dat, este binevenită inserţia copilului, 
acesta avînd deci șansa să fi e recunoscut sub aspect 
dublu: adaptat la cerinţele școlii și participant la 
viaţa colectivului. Foarte mulţi copii însă nu reușesc 
să realizeze acest lucru. De aceea, în sistemul relaţiilor 
interpersonale îi întîlnim în grupul celor marginalizaţi, 
depreciaţi, nepopulari, izolaţi, dezvoltîndu-li-se astfel 
anxietatea școlară. Cercetările arată că acest fenomen, 
apărut  în rezultatul unei stări emoţionale nefavorabile 
într-un mediu semnifi cativ (de exemplu, în clasă), poate 
da naștere unei anxietăţi totale, care se va extinde asupra 
tuturor sferelor de comunicare și va deveni astfel o 
calitate a personalităţii.

Anxietatea școlară –
o problemă a formării civice 
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Aprecierea și comportamentul copiilor anxioși se 
caracterizează prin instabilitate, autoizolare sau stare de 
confl ict. Dacă nu s-au autoizolat, ei se lansează în relaţii 
informale în sensul promovării unei ierarhii mutuale, a 
unor coduri stricte, a unui sistem de norme de conduită, 
în care “membrii inferiori “ sînt datori să le facă diverse 
servicii celor de “rang superior”.

Și atunci ce facem noi, pedagogii, cu acel Cod de 
etică – indiciu al maturităţii individului?! 

Acesta este necesar pentru:
− a defi ni modele de comportament acceptat în 

societate;
− a promova standarde de excelenţă;
− a oferi standarde la care să adere membrii 

colectivului în procesul de autoevaluare.
Codul de etică urmează a fi respectat de toţi. El 

însă va fi  neglijat de cei, cărora astăzi, fi ind copii, nu 
li se oferă șansa de a se face auziţi, fi ind etichetaţi ca 
nepopulari/excluși, a căror opinie este pur și simplu 
ignorată. Se crede greșit că ei nu ar avea nimic de 
obiectat în privinţa deciziilor luate de alţii, dar care îi 
afectează. 

Vor mai citi mîine Codul de etică acești copii?
Cum rămîne cu Blaga și cu veșnicia care s-a născut 

la sat? Să fi  greșit Blaga sau greșim noi, profesorii, 
părinţii, societatea, că nu observăm cum anxietatea tinde 
să-și facă sălaș în sufl etele copiilor noștri?

Școala ar trebui să-și propună fi nalităţi educaţionale 
realizabile în cadrul programelor de educaţie civică. Dacă 
problema anxietăţii școlare este specifi că majorităţii 
elevilor din Republica Moldova (cei din mediul rural 
constituind un procent impunător), acest fapt merită să 
se afl e permanent în vizorul responsabililor de formarea 
civică a tinerei generaţii. La stabilirea fi nalităţilor se va 
ţine cont de situaţia actuală a școlii și de anumite criterii 
care să vizeze comportamentul și abilităţile ce urmează 
a fi  cultivate.

În cadrul unor programe de educaţie civică, cum 
ar fi  testarea și implementarea disciplinei Noi și legea, 
am acumulat o anumită experienţă care ar putea 
sugera soluţii pentru problema anxietăţii școlare. 
Acum trei ani, Societatea Independentă de Educaţie 
și Drepturile Omului (SIEDO) a conceput un proiect 
de educaţie pentru democraţie, aplicat în practică prin 
disciplinele Noi și Legea, în clasele de liceu, și Educaţia 
civică pentru clasa a IX-a, ca elemente ale unui sistem 
de pregătire a omului pentru convieţuirea în societate. 
Participînd la realizarea acestui program și colaborînd 
cu profesorii  din republică, am revenit tot mai des la 
problema anxietăţii școlare și formării civice a elevilor. 
Pe parcursul discuţiilor referitoare la aprobarea unor 
obiective, sarcini de lucru etc., cadrele didactice de la 
sate se simţeau, de regulă, mai dezavantajate decît cele 
din mediul urban, considerînd că nivelul de performanţă 

al elevilor lasă mult de dorit: Desigur, copiii noștri 
nu-s la fel de „dezgheţaţi” ca cei de la oraș…; Pentru 
majoritatea elevilor de la sate este imposibil de a 
realiza asemenea obiective, sarcini. Unul-doi ar face 
faţă situaţiei, cei mai mulţi însă nu au idee de... 

Această polarizare a dus în cele din urmă la 
sugestia de a se face o distincţie explicită privind 
gradul de complexitate al obiectivelor, al sarcinilor de 
lucru propuse elevilor de la sate și celor de la oraș. Au 
apărut însă anumite întrebări: Educăm cîteva tipuri de 
cetăţeni? Pe unii dintre ei (elevii de la sate) îi pregătim 
pentru condiţii mai facile și lucrăm cu obiective și 
sarcini mai simple, pe alţii (cei de la oraș) – pentru 
condiţii mai dificile, lucrînd cu obiective și sarcini 
corespunzătoare? În acel moment, mi-am dat seama 
că problema anxietăţii școlare merită totuși mai multă 
atenţie decît credeam pînă atunci.

Pe parcurs mi-am pus întrebarea: Ce tip de cetăţean 
formăm? Poate ar fi  cazul să apelăm la experienţa colegilor 
din SUA, unde există variate programe, menite să asigure 
progresul prin educarea cetăţenilor. Deoarece acestea sînt 
diferite, impactul lor asupra elevilor este, de asemenea, 
diferit. Ele vizează formarea a trei tipuri de “buni cetăţeni”: 
cetăţeni responsabili, cetăţeni social activi și cetăţeni − 
adepţi ai soluţionării problemelor pe cale legală.

Ar fi interesant să analizăm motivele colegilor 
americani de a elabora cîteva programe. Mai oportun 
însă ar fi  să cercetăm procesul de formare a cetăţenilor 
Republicii Moldova. S-ar părea că programele de 
învăţămînt de la noi „conţin” ideea educării mai multor 
tipuri de cetăţeni, inclusiv cele menţionate anterior. 
Astfel, dacă în clasa a IX-a se preconizează a educa 
cetăţeni care pot identifi ca interesele personale și cele 
publice, în clasa a X-a se mizează pe formarea abilităţii 
de evaluare a valorilor la care aderă, pe promovarea 
adecvată și efi cientă a intereselor personale și a celor 
de grup, pe cooperarea cu semenii în soluţionarea 
problemelor comunităţii – obiective ce ţin de formarea 
unui cetăţean social-activ.

Simultan, ne propunem, în clasa a IX-a, cu 
aprofundare ulterioară în clasele a X-a și a XI-a, să 
creștem cetăţeni empatici și toleranţi, prin dezvoltarea 
capacităţilor de gîndire pozitivă faţă de propria 
persoană și întreaga societate, prin stabilirea unor relaţii 
interpersonale neopresive. Obiectivele date vizează 
formarea unor cetăţeni responsabili. 

Cîţi dintre elevi vor fi  în stare să atingă performanţele 
corespunzătoare acestor obiective curriculare? Să ne 
gîndim în special la cei marcaţi de problema anxietăţii 
școlare.

Astfel, unul din obiectivele principale ale educaţiei 
civice îl constituie minimalizarea impactului anxietăţii 
școlare cu care se confruntă astăzi copiii, îndeosebi 
cei din școlile rurale. O persoană frustrată nu se va 
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putea integra armonios în societate, nu va fi  motivată 
să colaboreze cu semenii, deoarece, fi ind permanent 
marginalizată, “va intra în pielea” celor cu care nimeni 
nu se socoate. Și, într-o bună zi, vom fi  puși în situaţia să 
recunoaștem că am format a patra categorie de cetăţeni: 
complexaţi, indiferenţi.

Mulţi dintre colegi se vor convinge (poate deja s-au 
convins), că orele de educaţie civică oferă în fond o 
soluţie pentru problema în cauză. Materialele didactice 
în uz (cl. IX-XII) constituie un suport considerabil în 
acest proces. Propunem în continuare un exerciţiu în 
opt etape, adaptabil la caracteristicile școlii, clasei, 
colectivului de elevi, aplicabil și în cadrul orelor de 
dirigenţie sau sub formă de activitate extrașcolară.

Exerciţiu: Negocierea rolurilor în colectivul de 
copii.

Timp necesar: 180 de minute.
Obiectiv: Formarea la elevi a abilităţilor de negociere 

efi cace pentru diminuarea anxietăţii școlare și sociale ca 
rezultat al rolului pe care îl are individul în clasă. 

Desfășurare:
N.B.: Profesorul/dirigintele va accepta ideea că o 

bună cunoaștere a relaţiilor/rolurilor fi ecărui elev în 
colectiv este un prim pas spre diminuarea anxietăţii 
școlare.

ETAPA I
Discutaţi cu elevii despre faptul că fi ecare membru al 

colectivului este fi e lider, fi e exclus/autsaider/nepopular. 
Acest fenomen provoacă adesea conflicte care au 
urmări profunde asupra personalităţii, implicînd riscul 
dezvoltării anxietăţii școlare.

Există multiple strategii de evitare a unor astfel 
de situaţii, cînd ideea de a mai merge la școală, unde 
se simte jignit, defavorizat, fără să înţeleagă motivul, 
devine insuportabilă pentru copil. 

Puteţi continua activitatea prin a defi ni strategia de 
negociere a rolurilor ca pe o posibilitate de a aplana 
confl ictele, de a înţelege “starea de sufl et” a colegului care 
pînă nu demult era desconsiderat, îndepărtat, jignit.

Elevii pot fi  împărţiţi în două grupuri: "lideri" și  
"copii marginalizaţi".

Repartizaţi-le copiilor material ce conţine explicarea 
noţiunii de anxietate (cu exemple de manifestare 
exterioară a acesteia) și acordaţi-le cîteva minute pentru 
a-l citi și a pune întrebări privind modul de desfășurare a 
exerciţiului și rolurile pe care urmează să le joace.

Mobilizaţi participanţii să distribuie rolurile în grup  
și să lucreze conform ritmului pe care intenţionaţi să-l 
impuneţi.

ETAPA a II-a
Propuneţi-le copiilor să elaboreze pe postere cîte 

o listă cu atitudini, manifestări comportamentale ale  
celuilalt grup,  care le provoacă nemulţumirea.

De exemplu, grupul liderilor va include în listă 
următoarele:

• nepopularii au cel mai mare număr de absenţe;
• din cauza nereușitei lor la învăţătură clasa nu 

poate concura cu cea paralelă; 
• sînt necomunicativi;
• leagă prietenie cu indivizi necunoscuţi nouă.
Grupul nepopularilor ar putea nota:
• liderii nu ne informează sau ne informează foarte 

rar asupra proiectelor clasei;
• nu ne solicită părerea sau participarea la luarea 

deciziilor;
• ne distribuie sarcini fără să ţină seama de 

importanţa,  utilitatea lor pentru noi sau dacă 
sîntem în stare să le realizăm.

N.B.: Profesorul va dirija procesul de emitere a 
ideilor. De regulă, pretenţiile liderilor reprezintă niște 
stereotipuri despre nepopulari, iar cele ale nepopularilor 
– niște constatări datorate unor experienţe negative în 
cadrul colectivului. Astfel veţi obţine o informaţie 
preţioasă despre problemele reale ale clasei.

ETAPA a III-a
După 20 de minute grupurile se întrunesc.
Solicitaţi-le prezentatorilor să afi șeze și să explice 

lista cu nemulţumiri, începînd fiecare afirmaţie cu 
următoarele cuvinte: “Ceea ce ne supără la grupul 
liderilor/nepopularilor este…” (va dura nu mai mult 
de 5 minute. Nu admiteţi comentarii, argumente sau 
discuţii).

ETAPA a IV-a
După prezentare, elevii se întorc la locurile de lucru 

pentru a elabora sugestii pe care grupurile intenţionează 
să le adreseze unul altuia. Acestea trebuie să vizeze 
comportamente sau activităţi care constituie motive de 
iritare și care au fost trecute pe lista grupului. 

Nu acceptaţi sugestiile ce atentează la demnitatea 
personalităţii copiilor!

De exemplu: nepopularii le-ar putea solicita liderilor 
ca, înainte de a lua o decizie majoră pentru colectiv, să 
iniţieze o campanie de colectare a informaţiei, a părerilor 
tuturor membrilor acestuia. Solicitarea respectivă poate 
fi  indisolubilă de adoptarea unor decizii fără concursul 
întregului colectiv.

N.B.: Într-un colectiv există tendinţa ca deciziile 
relevante să fi e luate doar de lideri. 

Solicitările vor fi  scrise pe postere timp de 25-30 
minute (în funcţie de vîrsta și tempoul de lucru al 
elevilor).

ETAPA a V-a
Echipele se întrunesc din nou, afi șează posterele 

și încep prezentările. Un membru al grupului notează 
solicitările celuilalt grup (în cazul cînd activitatea va fi  
continuată în altă zi).
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Pentru această etapă rezervaţi cel mult 10 minute.
ETAPA a VI-a
Elevii revin la locurile lor și încearcă să răspundă 

la cererile adresate de celălalt grup (30 de minute). 
Sugeraţi-le copiilor să înceapă fi ecare răspuns cu una 
dintre formulări:

"Putem realiza acest lucru (specifi caţi ce vi s-a cerut) 
prin…".

"Am putea face acest lucru, dacă, în schimb, 
veţi…".

"Nu vom face... (numiţi ce s-a cerut) sau nu trebuie 
să facem (argumentaţi de ce nu acceptaţi să răspundeţi 
cererii celuilalt grup)".

ETAPA a VII-a
Grupurile se reunesc și prezintă listele, explicînd 

fi ecare răspuns.
Profesorul va încuraja lansarea unor întrebări de 

concretizare a unor argumente, ceea ce ar putea ajuta 
copiii să înţeleagă că nu există situaţii fără soluţii.

ETAPA a VIII-a (evaluarea)
A. Iniţiaţi o discuţie despre participarea la activitatea 

desfășurată:
– Cum te-ai simţit în rolul de lider/nepopular?
– În viaţa cotidiană te-ai aflat vreodată într-o 

asemenea ipostază?
 (Elevii se pot referi la cazuri concrete. Dacă nu  sînt 

pregătiţi să facă publice experienţele lor, nu insistaţi. 
Este sufi cient că în  cadrul acestui exerciţiu a avut loc un 
transfer de roluri, care a modifi cat  atitudinile empatice 
ale copiilor).

– Care este cel mai important lucru pe care l-ai 
învăţat astăzi?

– Ce schimbare vei produce în comportamentul tău 
faţă de colegi, faţă de alte persoane?

B. Puteţi propune un Chestionar al transferului de 
cunoștinţe.

Meditează la rolul pe care l-ai jucat. Scrie cîteva 
caracteristici ale comportamentului manifestat de un 
asemenea individ:
___________________________________________
___________________________________________

Meditează la rolul pe care îl „joci” în viaţa reală și 
notează cîteva însușiri specifi ce comportamentului tău:
___________________________________________
___________________________________________

Dacă ai învăţat ceva datorită exerciţiilor efectuate 
despre tine însuţi și despre posibilităţile producerii unor 
schimbări în colectivul din care faci parte, numește 2-3 
lucruri pe care le vei face altfel decît le făceai pînă acum:
___________________________________________
___________________________________________

C. Puteţi propune o sarcină individuală:
Ţi-ai tratat colegii în mod diferit. Încearcă să explici 

ce te-a determinat să ai o asemenea atitudine:
Problema:                           Cum o poţi rezolva:
1._____________              1. _______________
2._____________              2. _______________
3._____________              3. _______________

D. Le puteţi propune elevilor ca temă pentru acasă 
elaborarea unui eseu cu următorul subiect: Dacă poţi să 
înveţi un lucru, înseamnă că poţi să-l și faci.

Am aplicat exerciţiul dat la lecţii, cu elevii, dar și cu 
un grup de funcţionari publici, desigur cu modifi cările  
corespunzătoare. În toate cazurile acesta a constituit 
pentru cei implicaţi o experienţă de înţelegere a unui 
adevăr incontestabil: în orice colectiv există grupuri care 
nu comunică între ele efi cient, polarizîndu-l, anulînd 
astfel orice posibilitate de consens. Pentru copii însă 
evenimentele se derulează mai rapid, impactul asupra 
lor fi ind mai profund, mai dureros și de lungă durată. 
Ca rezultat aceștia pleacă din școală frustraţi, anxioși, 
complexaţi social.

Fenomenul descris este prezent în societatea 
noastră, fi ind mai pronunţat la elevii din școlile rurale. 
Ce urmează să întreprindem? Ce face fi ecare dintre cei 
antrenaţi în formarea cetăţenilor acestei ţări pentru a-l 
iradica? Ce ne poate motiva să medităm și să soluţionăm 
problema în cauză?

REPERE BIBLIOGRAFICE:
1. Huberman, A.M., Cum se produc schimbările în 

educaţie. Contribuţie la studiul inovaţiei, Editura 
Didactică și Pedagogică, București, 1978.

2. Piaget, J., Psihologie și pedagogie, Editura 
Didactică și Pedagogică, București, 1972.

3. Aникева, A., Психологический климат в 
коллективе, Просвещение, Москва, 1989. 
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Fără cunoașterea psihologiei individului este 
imposibil să dirijăm procesul instructiv-educativ în 
cadrul căruia elevul devine personalitate. După cum 
într-un pom nu există două frunze identice, tot așa nu pot 
exista doi oameni identici. Latura dinamico-energetică 
principală a personalităţii este temperamentul – una 
dintre însușirile individuale, tipologice prin care oamenii 
se deosebesc între ei. Întîlnim persoane calme, vioaie 
și zgomotoase, dar și reţinute, închise în sine, timide. 
Unele sînt reci, chibzuite, în timp ce altele se aprind 
repede și manifestă frecvent stări afective. În cadrul 
unor cercetări, pe un lot de copii ai claselor IX–XI, am 
depistat o elevă care la școală se izolează de colegi, fi ind 
tăcută, liniștită, pasivă, dar care acasă este dezgheţată și 
veselă, vorbăreaţă, sociabilă. Această elevă manifestă atît 
trăsăturile unui temperament melancolic cît și ale celui 
sangvinic. Scopul psihologului școlar și al profesorilor 
este de a identifi ca tipul predominant de temperament și 
trăsăturile de caracter, pentru a crea condiţii favorabile 
efi cientizării procesului de studiu. Urmează să ţinem 
cont de acești factori și la repartizarea elevilor în bănci. 
Nu este recomandabil a învecina două persoane cu 
același tip de temperament (de exemplu, fl egmaticul 
este compatibil cu  sangvinicul și colericul). Or, aplicînd 
acest principiu, putem asigura disciplina în clasă. 

Pentru a determina tipul de sistem nervos și de 
temperament al elevului, profesorul va răspunde la o 
serie de întrebări:

1. Ce fel de atenţie manifestă la lecţie?
2. Care sînt particularităţile de vorbire (vorbește 

mult sau puţin, fl uent sau incoerent, repezit sau 
liniștit, tare sau încet)?

3. Care este capacitatea de muncă pe parcursul zilei 
(mare la început și scăzută la sfîrșit; constantă; 
mare, dar cu oscilaţii; redusă la început și mare 
la sfîrșit)?

4. Cum sînt temele scrise (ordonate de la început 
pînă la sfîrșit; ordonate la început și neglijente 
la sfîrșit)?

5. În ce mod reacţionează cînd ia o notă rea (este 

stăpînit, nepăsător; încearcă să se justifi ce, să 
ceară scuze, să protesteze sau tace)?

6. Cum se manifestă în relaţiile cu colegii (este 
retras, sociabil, susceptibil)?

7. Cum participă la activităţi (este activ, pasiv, 
indiferent)?

8. Cum reacţionează la semnalul de intrare în clasă 
după recreaţie (intră la timp, întîrzie fără a avea 
remușcări)? 

9. Cum își pregătește temele?
În acest scop se calculează numărul predominant 

de semne caracteristice elevului. Manifestarea 
temperamentului depinde de situaţii concrete. De 
exemplu, în condiţii favorabile colericul are o conduită 
bună, dacă însă i se face o observaţie, devine agitat; 
după 2-3 observaţii, în comportamentul fl egmaticului 
este posibil să se producă o „explozie”. Colericul „se 
aprinde” imediat, iar fl egmaticul „acumulează” această 
stare treptat. La coleric starea de neîncredere apare în 
urma oboselii, iar la melancolic ea se manifestă frecvent 
atît la stimulenţi slabi cît și puternici. De pildă, elevul 
este atent, răspunde cu fermitate, vorbește cursiv, deci, 
la el predomină însușirile temperamentului sangvinic. 
La orele de matematică, un obiect ce nu se înscrie în 
lista celor preferate,  acesta însă devine capricios, nu-și 
stăpînește reacţiile din cauza stării de nervozitate. 

Determinarea temperamentului elevilor se realizează cu 
ajutorul metodicii psihologului englez  R.B. Eysenck.

CHESTIONARUL DE PERSONALITATE  
EYSENCK

Acest chestionar determină doi factori de bază: 
extraversiunea (introversiunea) și neurotismul. 
Primul factor e bipolar și reprezintă caracteristica 
individual-psihologică a omului, extremele căreia 
corespund orientării personalităţii spre lumea exterioară 
(extraversiune) sau spre lumea subiectivă, lăuntrică 
(introversiune). Se consideră că ex traverţii sînt sociabili, 
impulsivi, fl exibili și adaptabili. Introverţii, din contra, 
sînt rezervaţi, pasivi, nesociabili și de seori întîmpină 
difi cultăţi de adaptare socială.

Factorul al doilea – neurotismul – stare ce 
caracterizează omul din punctul de vedere al stabilităţii 
emoţionale, anxietăţii etc. Acest factor este, de 
asemenea, bipolar și formează o scală, la unul dintre 

Temperamentul – latura 
dinamico-energetică

a personalităţii

N
i
c
o
l
a
e
 
S
T
A
N

VADEMECUM PSIHOLOGIC



D
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
N
r
.
5
(
1
5
)
 

a
n
u
l
 
2
0
0
2

31

poli aflîndu-se persoanele stabile, adaptive, iar la 
celălalt – persoanele nestabile, neurotice și nonadaptive. 
Majoritatea oamenilor se afl ă între acești doi poli, mai 
aproape de centru.

Intersecţia acestor două caracteristici bipolare 
permite ra portarea destul de netă a omului la unul din 
cele 4 tipuri tem peramentale.

Chestionarul cuprinde 57 de întrebări la care 
subiectul trebuie să răspundă prin "Da" sau "Nu". Testul 
poate fi  aplicat atît individual cît și colectiv.

FORMULARUL   A*
Instrucţiuni: Citiţi cu atenţie fi ecare întrebare și 

răspundeţi prin Da sau Nu în funcţie de faptul dacă 
conţinutul ei corespunde sau nu corespunde cu felul 
Dvs. de a fi .

Este în interesul Dvs. să nu pierdeţi prea mult timp 
cu nici o întrebare. Fiţi atent, nu omiteţi nici una. Nu 
există întrebări juste sau nejuste, prezentul chestionar 
constituie doar o măsură a modului în care Dvs. vă 
comportaţi.

1. Doriţi adesea să fiţi în situaţii care să vă 
stimuleze?

2. Aveţi frecvent nevoie de prieteni care să vă 
înveselească?

3. Sînteţi o persoană care, de obicei, nu-și face 
griji?

4. Vă este greu să acceptaţi un refuz?
5. Vă opriţi pentru a vă gîndi înainte de a face 

ceva?
6. Dacă promiteţi că veţi face ceva, vă ţineţi 

întotdeauna de cuvînt?
7. Vi se schimbă adesea dispoziţia?

Introversiune Extraversiune

Neurotism
(Instabilitate emoţională)

Stabilitate emoţională

Flegmatic

Melancolic

Sangvinic

Coleric

* Teste de personalitate, Institutul de Știinţe Pedagogice și 
Psihologice, Chișinău, 1993. 

8. În general, vorbiţi și acţionaţi repede, fără a vă 
opri pentru a refl ecta asupra lucrurilor?

9. Vă simţiţi vreodată pur și simplu nefericit, fără 
motiv serios?

10. Aţi face aproape orice cînd sînteţi pus la 
ambiţie?

11. Vă simţiţi vreodată intimidat cînd doriţi să vorbiţi 
cu o persoană de sex opus de care vă simţiţi 
atras?

12. Vi se întîmplă să vă pierdeţi, din cînd în cînd, 
stăpînirea de sine și să vă înfuriaţi?

13. Acţionaţi adesea la inspiraţia de moment?
14. Vă necăjiţi adesea pentru lucruri pe care nu 

trebuie să le spuneţi sau să le faceţi?
15. Preferaţi, în general, să citiţi în loc să vă întîlniţi 

cu alţi oameni?
16. Vă enervaţi cu ușurinţă?
17. Vă place să ieșiţi des în oraș?
18. Vi se întimplă să aveţi, din cînd în cînd, gînduri 

și idei care nu v-ar plăcea să fi e cunoscute de 
alţii? 

19. Vă simţiţi uneori plin de vioiciune, iar alteori 
apatic?

20. Preferaţi să aveţi prieteni puţini, dar aleși?
21. Deseori visaţi?
22. Cînd oamenii ridică vocea la Dvs. răspundeţi și 

Dvs. în același mod?
23. Aveţi adesea sentimente de vinovăţie?
24. Consideraţi că toate obișnuinţele Dvs. sînt bune 

și de dorit?
25. De obicei vă puteţi destinde și petrece foarte bine 

cînd participaţi la o petrecere veselă?
26. Credeţi despre Dvs. că sînteţi foarte sensibil?
27. Cei din jur vă consideră foarte vioi?
28. După ce aţi făcut un lucru important, vi se 

întîmplă frecvent să plecaţi cu sentimentul că 
aţi fi  putut să-l faceţi mai bine?

29. Cînd sînteţi cu alţi oameni, sînteţi în majoritatea 
cazurilor tăcut?

30. Bîrfi ţi cîteodată?
31. Vi se întîmplă să nu puteţi dormi din cauza unor 

idei care vă preocupă?
32. Dacă doriţi să vă informaţi asupra unei probleme, 

preferaţi să o afl aţi într-o carte, în loc să discutaţi 
cu cineva despre acest lucru?

33. Aveţi vreodată palpitaţii sau o greutate pe 
inimă?

34. Vă place genul de muncă în care trebuie să fi ţi 
atent?

35. Aveţi crize de tremurături și frisoane?
36. Aţi declara întotdeauna la vamă tot ce aveţi dacă 

aţi ști că nu v-ar fi  prins niciodată?
37. Vă displace să fi ţi într-o adunare (societate) în 

care oamenii joacă feste unul altuia?
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38. Sînteţi o persoană iritabilă?
39. Vă place să acţionaţi rapid?
40. Vă frămîntaţi în legătură cu anumite lucruri 

îngrozitoare care s-ar putea întîmpla?
41. Sînteţi lent și lipsit de grabă în felul Dvs. de a vă 

mișca?
42. Întîrziaţi deseori la întîlnire sau la serviciu?
43. Aveţi deseori coșmaruri?
44. Vă place atît de mult să discutaţi încît intraţi cu 

ușurinţă în vorbă și cu necunoscuţi?
45. Aveţi junghiuri sau dureri?
46. Dacă n-aţi fi  majoritatea timpului printre oameni, 

v-aţi considera nefericit?
47. Vă consideraţi a fi  o persoană nervoasă?
48. Din toţi oamenii pe care îi cunoașteţi, sînt unii 

care categoric nu vă plac?
49. Consideraţi că aveţi suficientă încredere în 

Dvs.?
50. Puteţi fi  cu ușurinţă jignit cînd oamenii vă găsesc 

defecte personale sau greșeli în muncă?
51. Vă vine greu să vă distraţi la o petrecere 

însufl eţită?
52. Sînteţi frămîntat de sentimente de inferioritate?
53. Vă vine ușor să învioraţi o petrecere 

plictisitoare?
54. Vorbiţi cîteodată despre lucruri despre care nu 

aveţi informaţii sufi ciente?
55. Sînteţi îngrijorat în legătură cu sănătatea Dvs.?
56. Vă place să faceţi farse altora?
57. Suferiţi de insomnie?

FORMULARUL  B
(Poate fi  utilizat pentru testarea repetată

a aceluiași subiect)

1. Vă place ca în jurul Dvs. să fi e agitaţie?
2.  Aveţi vreodată sentimentul de neliniște că vreţi 

ceva, dar nu știţi ce anume?
3.  Aveţi aproape întotdeauna un răspuns „pregătit” 

cînd vi se adresează cineva?
4.  Vă simţiţi cîteodată fericit, cîteodată trist, fără 

motiv real?
5.  Staţi de obicei retras la petreceri și reuniuni?
6.  În copilărie făceaţi întotdeauna ceea ce vi se 

spunea să faceţi, imediat și fără murmur?
7.  Sînteţi cîteodată morocănos?
8.  Cînd sînteţi antrenat într-o ceartă, preferaţi să 

discutaţi pentru a o lichida, sau să tăceţi așteptînd 
să treacă furtuna?

9.  Sînteţi capricios?
10. Vă place societatea oamenilor?
11. Aveţi frecvent insomnii din cauza grijilor?
12. Vă supăraţi cîteodată?
13. Credeţi că sînteţi un om norocos?

14. Vi se întîmplă frecvent să vă hotărîţi prea 
tîrziu?

15. Vă place să lucraţi singur?
16. Vă simţiţi frecvent apatic și obosit fără motiv 

serios?
17. Sînteţi vioi?
18. Rîdeţi cînd auziţi o glumă necuviincioasă?
19. Vă simţiţi adesea „sătul pînă în gît”?
20. Vă simţiţi cel mai bine în hainele de toate 

zilele?
21. Vi se întîmplă adesea să vă fugă gîndurile cînd 

încercaţi să rezolvaţi cu atenţie un lucru?
22. Puteţi să vă formulaţi repede gîndurile?
23. Rămîneţi adesea „dus pe gînduri”?
24. Nu aveţi nici un fel de prejudecăţi?
25. Vă plac păcălelile, festele?
26. Vă gîndiţi frecvent la trecutul Dvs.?
27. Vă place foarte mult mîncarea bună?
28. Cînd sînteti supărat, simţiţi nevoia să vorbiţi cu 

un prieten despre supărarea Dvs.?
29. Vă împotriviţi colectei de bani în scopul unei 

cauze hune?
30. Vă lăudaţi puţin cîteodată?
31. Sînteti susceptibil în anumite privinţe?
32. Preferaţi să staţi acasă singur în loc să mergeţi la 

o petrecere?
33. Vi se întîmplă vreodată să fi ţi atît de agitat încît 

să nu puteţi sta prea multă vreme pe scaun?
34. Vă place să vă planifi caţi acţiunile cu mult timp 

înainte?
35. Aveţi ameţeli?
36. Răspundeţi întotdeauna la o scrisoare adresată 

personal Dvs. cît mai repede posibil după 
primirea ei? 

37. De obicei puteţi rezolva lucrurile mai bine 
gîndindu-vă la ele singur, decît dacă le discutaţi 
cu alţii?

38. Vi se taie vreodată răsufl area fără a fi  executat o 
muncă grea?

39. Nu vă deranjează să lăsaţi lucrurile „așa cum 
sînt”?

40. Suferiţi de nervi?
41. Preferaţi să planifi caţi munca sau s-o executaţi 

efectiv?
42. Vi se întîmplă cîteodată să amînaţi pe mîine ceea 

ce trebuie să faceţi azi?
43. Vă simţiţi neliniștit atunci cînd vă aflaţi în 

ascensor, avion, tuneluri?
44. Cînd vă împrieteniţi cu cineva, Dvs. aveţi prima 

iniţiativă?
45. Aveţi dureri de cap violente?
46. Aveţi, în general, convingerea că lucrurile se vor 

aranja de la sine și că, într-un fel sau altul, totul 
va ieși bine pînă la sfîrșit?
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47. Adormiţi greu la ora culcării?
48. Consideraţi că este necesar, în anumite situaţii, 

să ascundeţi adevărul?
49. Rostiţi cîteodată primul lucru care vă vine în 

minte?
50. Vă frămîntaţi prea mult după o întîmplare 

neplăcută?
51. Sînteţi de obicei un om „închis” în raporturile cu 

ceilalţi, cu excepţia prietenilor foarte apropiaţi?
52. Intraţi des în încurcătură din cauză că acţionaţi 

fără să vă gîndiţi?
53. Vă place să faceţi glume și să povestiţi anecdote 

prietenilor?
54. Preferaţi să cîștigaţi la jocuri de noroc?
55. Vă simţiţi adesea nesigur pe Dvs. în prezenţa 

superiorilor? 
56. Cînd șansele sînt împotriva Dvs. sînteţi de obicei 

de părere că merită să riscaţi?
57. Aveţi frecvent crampe la stomac înaintea unui 

eveniment important?
Tabelul de mai jos redă cheia răspunsurilor 

semnificative pentru factorii: „sinceritate”, 
„extraversiune/introversiune”, „neurotism”. Fiecare 
răspuns al subiectului ce corespunde cu cheia de mai 
jos se egalează cu 1 punct.

Sinceritate:
Răspunsurile „Da” la întrebările 6, 24, 36. 

Răspunsurile „Nu” la întrebările 12, 18, 30, 42, 48, 54. 
Extraversiune/lntroversiune:

Răspunsurile „Da” la întrebările l, 3, 8, 10, 13, 17, 
22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56.

Răspunsurile „Nu” la întrebările 5, 15, 20, 29, 32, 
34, 37, 42, 51. 

Neurotism:
Răspunsurile „Da” la întrebările 2, 4, 7, 9, 11, 14, 

16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 
50, 52, 55, 57.

Modul de interpretare a factorului „sinceritate”

Expresie numerică Interpretarea
 0-3 sincer
 4-6 situativ
 7-9 nesincer*

Prin structura temperamentului înţelegem caracterul 
legăturilor psihofiziologice ale însușirilor ordonate 
într-un sistem și care formează tipurile principale de 
comportament.

Colericul este o persoană emotivă, impulsivă, 
acţionează cu mult entuziasm și fervoare, răspunde 
prompt și se caracterizează printr-o sensibilitate mică. 
Fiind activ, dar neavînd sufi cientă răbdare pentru  a 
duce la bun sfîrșit însărcinările delegate, el încearcă să 
le evite. În schimb, atenţia lui este bine organizată, cu 
distribuire relativă și o mare putere de concentrare.

Sangvinicul posedă o capacitate de muncă sporită. 
El dă dovadă de o concentrare puternică a atenţiei, 
a memoriei și gîndirii atunci cînd activitatea este 
interesantă și variată, de adaptabilitate la noi condiţii, de 
echilibru psihic în situaţii difi cile. Elevii cu un asemenea 
tip de temperament sînt activi, vioi, mobili, energici. 

Persoanele flegmatice sînt tenace, perseverente, 
atente la detalii și cu o forţă interioară deosebită. Lor 
le este specific un nivel scăzut al activismului, de 
aceea uneori este nevoie de intervenţia celor din jur 
pentru a le trezi interesul, motivaţia. Elevii fl egmatici 
se adaptează dificil la situaţii noi, memorează greu 
materialul predat. 

Melancolicul are o lume interioară distinctă, cu trăiri 
profunde și sensibilitate ridicată. Cu toate acestea, este 
nehotărît, retras, timid, obosește repede, distribuirea 
atenţiei fi ind mică. Melancolicul suferă mult în urma 
insucceselor și a unor glume făcute pe seama lui, fapt ce 
îi inspiră neîncredere în sine. El se izolează de colectiv, 
iar în anumite situaţii devine astenic. 

Acţiunile profesorilor trebuie să fie adecvate 
temperamentelor elevilor. O observaţie făcută 
sangvinicului îl ordonează, pe melancolic însă îl 
întristează. Cînd răspunde la lecţii, fl egmaticul vorbește 
încet, creînd impresia că nu a învăţat tema. 

Actualmente, cea mai credibilă teorie în domeniu 
susţine că la determinarea temperamentului un rol 
primordial îi revine sistemului nervos central, care 
asigură coordonarea integrală a tuturor proceselor 
organice și dictează atitudinea comportamentală.

În psihologie se evidenţiază existenţa a trei însușiri 
fundamentale ale sistemului nervos central: 

Expr. numer. 0-2 13-6 7-10 11-14 15-18 19-22 23-24
Extraversiune/ 
Introversiune

Supraintrovert Introvert
Introvert 
potenţial

Ambivert Extravert 
potenţial

Extravert Supraextravert

Neurotism Supraconcordant Concordant
Concordant 
potenţial

Normostemie
Discordant 
potenţial

Discordant Supradiscordant

* În cazul de faţă este vorba doar despre gradul de sinceritate referitor la răspunsuri și nicidecum despre nesinceritate ca 
trăsătură de personalitate.

Modul de interpretare a factorilor „extraversiune/introversiune" și "neurotism".
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• forţa sau energia;
• mobilitatea (exprimată în viteza de reacţie);
• echilibrul (excitaţia și inhibiţia).
Prin combinarea acestor însușiri putem delimita 

patru tipuri de sistem nervos, aflate într-o relativă 
corespondenţă cu cele patru tipuri de temperament. 
Tipul puternic, neechilibrat, excitabil corelează cu 
temperamentul coleric; cel puternic, echilibrat, mobil 
se exprimă în temperamentul sangvinic; tipul echilibrat, 
inert în temperamentele slabe: fl egmatic și melancolic.

Tipul sistemului nervos este înnăscut și stabil 
de-a lungul vieţii, temperamentul însă se dezvoltă sub 
acţiunea condiţiilor de viaţă. În activitatea pedagogică 
cunoașterea temperamentului elevilor este necesară, 
deoarece formarea unor sisteme de lucru se produce 
diferit (în raport cu fi ecare obiectiv educaţional).

Impunerea unui program de muncă dur melancolicului  
poate avea un impact negativ, accentuîndu-i instabilitatea 
afectivă și favorizînd apariţia depresiei, în timp ce asupra 
sangvinicului acesta poate avea un efect mobilizator. 
Făcînd observaţii asupra tipului de temperament al elevei 
X, cu o emotivitate redusă, mimică neexpresivă, timidă 
și nehotărîtă, am stabilit că ea manifesta trăsăturile 
tipice temperamentului melancolic. Studierea formării 
stereotipurilor dinamicii a arătat că eleva are un sistem 
nervos puternic, echilibrat și mobil, adică are un 
temperament sangvinic. "Mascarea" temperamentului 
s-a datorat climatului în care a crescut. Acordîndu-i 
la lecţii mai multă atenţie, ea a început să manifeste 
trăsăturile temperamentului sangvinic. Astfel, însușirile 
sistemului nervos sînt potenţiale, uneori neexteriorizate, 
fi ind dependente de condiţiile mediului.

Conform clasificării lui Eysenck, după criteriul 
intro/extraversiunii, flegmaticii și melancolicii sînt 
introvertiţi. După criteriul stabilităţii-instabilităţii 
psihice, melancolicii și colericii sînt instabili, în timp 
ce flegmaticii și sangvinicii sînt stabili. P.Popescu-

Neveanu susţine că, dacă s-ar lua în consideraţie toate 
variantele de combinare a celor trei însușiri, tipurile 
temperamentale ar fi , în realitate, în număr mai mare 
de patru. 

Ar fi  de dorit ca profesorii să realizeze o educaţie 
nuanţată a elevilor. Astfel, colericului urmează să 
i se canalizeze potenţialul într-o direcţie creatoare, 
asigurîndu-i-se o severă organizare a activităţii. În 
cazul sangvinicului se va pune accentul pe formarea 
unor interese și pe stabilirea domeniului în care să 
persevereze. Flegmaticului i se va stimula energia, îi 
vor fi  cultivate preocupări cît mai variate; melancolicului 
i se va insufl a încredere în forţele proprii și va fi  susţinut 
în permanenţă cu căldură și atenţie. Pentru a interveni 
în situaţii difi cile și confl ictuale, profesorii ar trebui să 
fi e comunicabili și deschiși cu elevii care au nevoie 
de ajutor, să dea dovadă de empatie, să le descopere 
calităţile și să-i ajute să se afi rme.

Atît pedagogii cît și psihologii școlari își vor orienta 
eforturile spre a-l face pe fi ecare elev să-și cunoască 
esenţa, realizînd astfel dezideratul „cunoaște-te pe tine 
însuţi”. 

Depistarea timpurie a tipului de temperament, 
înţelegerea particularităţilor și posibilităţilor de 
manifestare ale acestuia în condiţii concrete vor contribui 
atît la prevenirea evoluţiei unor devieri psihice cît și la 
dezvoltarea personalităţii elevilor.

REPERE BIBLIOGRAFICE:
1. Cosmovici, A., Psihologie. Compediu pentru 

bacalaureat și admiteri în facultate, Iași, 1989. 
2. Dudu, C.; Popescu-Neveanu, P., Psihologia și 

etica profesională, București, 1995.
3. Popescu-Neveanu, P., Psihologie, Editura 

Didactică și Pedagogică, București, 1991.
4.  Коломинский, Я.Л., Человек: психология, 

Просвещение, Москва, 1986. 
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Aplicaţii ale metodei 
proiectului în cadrul orelor 

de matematică

“Ceea ce a fost să descoperi singur îţi lasă în minte o 
urmă pe care poţi păși din nou cînd se ivește nevoia”.

(G.C.Lichtenberg)

Metoda proiectului (Project method), iniţiată de 
J.Dewey și fundamentată pe principiul învăţării prin 
acţiune practică, cu fi nalizare reală, reprezintă o probă 
de evaluare sumativă, care vizează măsurarea unui set 
mai mare de capacităţi ale elevului.

De regulă, proiectul este iniţiat în clasă, prin 
defi nirea, explicarea și înţelegerea sarcinii – eventual 
și prin începerea realizării acesteia – continuă acasă 
pe parcursul a cîtorva zile sau săptămîni – timp în 
care elevul se consultă permanent cu profesorul și este 
încheiat tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor 
a unui raport asupra rezultatelor obţinute, a produsului 
realizat. Proiectul poate fi  realizat individual sau în grup. 
Titlurile/subiectele vor fi  alese la început de profesor, 
iar după familiarizarea elevilor cu acest tip de activitate, 
aceștia vor propune variante proprii.

În situaţia dată este foarte important ca elevii:
− să manifeste  interes pentru subiectul respectiv;
− să știe sursele de informare și materialele 

necesare;
− să dorească să creeze un produs de care să fi e 

mîndri;
− să nu aleagă un subiect arhicunoscut;

− să aibă părinţi înţelegători și preocupaţi de 
dezvoltarea copiilor lor.

Printre capacităţile evaluate la realizarea proiectului 
enumerăm:

• aplicarea metodelor de lucru;
• utilizarea bibliografi ei corespunzătoare;
• folosirea materialului și echipamentului 

adecvat;
• organizarea problemei;
• generalizarea problemei;
• corectitudinea soluţiei; 
• sistematizarea materialului într-un raport;
• calitatea prezentării;
• acurateţea executării.
Pentru a stabili strategia de evaluare a proiectului, 

profesorul trebuie să clarifi ce, în colaborare cu elevii, 
următoarele aspecte:

1. Se va evalua procesul, produsul sau ambele?
2. Care va fi rolul profesorului: de evaluator al 

desfășurării proiectului sau doar al produsului?
3. Materialele necesare vor fi  oferite de profesor 

sau vor fi  procurate/realizate de elevi (ca parte a 
sarcinii), fi ind ulterior evaluate?

4. Vor fi programate activităţi intermediare de 
profesor (de exemplu, prezentarea unui plan 
preliminar)? Se vor stabili anumite standarde 
pentru realizarea produsului sau pentru 
prezentarea raportului?

ETAPELE ELABORĂRII UNUI PROIECT:
1. Alegerea temei.
2. Planifi carea activităţii:

− stabilirea obiectivelor;
− formarea grupurilor;
− selectarea subiectului de către fiecare elev/grup;
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− distribuirea responsabilităţilor în cadrul 
grupului;

− identificarea surselor de informare (manuale, 
reviste de specialitate, persoane avizate).

3. Cercetarea propriu-zisă.
4. Elaborarea materialelor.
5. Prezentarea rezultatelor cercetării și/sau a 

materialelor create.
6. Evaluarea:

• cercetării în ansamblu;
• modului de lucru;
• produsului realizat.

Prezentăm în continuare Metoda proiectului pe 
un exemplu la clasa a X-a, profi l real, avînd ca scop 
îmbunătăţirea activităţii desfășurate în timpul orelor 
de curs.

I. Alegerea temei
În calculul algebric întîlnim des procesul de 

restrîngere în pătratul unui binom. Pornind de la 
afi rmaţia că în mulţimea numerelor reale o sumă de 
pătrate a unor expresii este egală cu zero, dacă și numai 
dacă toate expresiile sînt zero, sau analitic: 

f x f x f x

f x

f x

f

n

n

1

2

2

2 2

1

20

0

0
( ) ( ) ... ( )

( )

( )

...............
+ + + = ⇔

=
=

(( )

( )

x =











∗

0

Unde și cum poate fi  utilizată această propoziţie? 
De aici și tema proiectului: Un procedeu raţional de 
calcul algebric.

II. Desfășurarea activităţilor
Obiectivul: Utilizarea afirmaţiei “În mulţimea 

numerelor reale o sumă de pătrate a unor expresii este 
egală cu zero, dacă și numai dacă toate expresiile sînt 
zero”, în rezolvarea unui tip de probleme.

Formarea grupurilor: Clasa a fost împărţită în 5 
echipe a cîte cinci elevi.

Alegerea subiectului de către fi ecare grup:
Grupul întîi rezolvă ecuaţii cu cîteva variabile, 

utilizînd afi rmaţia (*).
Grupul al doilea studiază, selectează și rezolvă prin 

procedeul stabilit ecuaţii iraţionale.
Grupul al treilea rezolvă sisteme de ecuaţii.
Grupul al patrulea selectează, rezolvă și compune 

ecuaţii transcendente.
Grupul al cincilea rezolvă probleme de geometrie 

(determinarea unor elemente ale fi gurilor geometrice; 
calculul ariilor, volumelor etc.).

Distribuirea responsabilităţilor în cadrul 
grupului:

Secretarul – notează opiniile membrilor din grupul 
său.

Moderatorul – facilitează participarea membrilor 
grupului la discuţii.

Raportorul – prezintă rezultatul activităţii 
grupului.

Cronometrorul – urmărește încadrarea în timp.
Observatorul – evaluează activitatea elevilor în 

grup.
Identifi carea surselor de informare: se studiază 

manualele, revista Foaia matematică, culegeri de 
probleme indicate cu titluri și autori din biblioteci.

Fiecare grup, în baza sarcinilor stabilite, selectează, 
analizează, rezolvă sau compune exerciţii și probleme 
pentru subiectul ales.

III. Realizarea proiectului  se va produce în decurs 
de trei săptămîni.

IV.  Repartizarea materialelor
Fiecare grup prezintă pe postere în faţa colegilor 

produsul realizat (4-5 exemple). 
Vă propunem în continuare produsul realizat de 

fi ecare grup în baza unui experiment efectuat în Liceul 
Teoretic Cărpineni, jud. Lăpușna.

Grupul întîi a rezolvat ecuaţii cu cîteva variabile.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale 

ecuaţiile:
1) 4 4 4 5 02x x y y− − + + =

Soluţie: Efectuînd transformări, se va obţine:

4 4 4 5 0

2 1 2 0

2 1 0

2

1

2
4

2

2
2

x x y y

x y

x

y

x

y

− − + + = ⇔

⇔ −( ) + −( ) = ⇔

⇔
− =

=






⇔

=

= .





  

Răspuns: x y= =1

2
4, .

2) x y
x y

2 2

2 2

1 1
4+ + + = .

Soluţie: Evident x y≠ ≠0 0, .
În membrul stîng, separăm pătratele binoamelor. 

Avem consecutiv

x x
x x

y y
y y

x
x

y
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2
1 1

4 2
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Răspuns: S = ( ) −( ) −( ) − −( ){ }1 1 1 1 1 1 1 1; ; ; ; ; ; ; .

3) x x x y y4 3 2 22 4 4 0− + + − + =
Soluţie: În urma transformărilor se obţine: 
x x x y y

x x y

x x
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Răspuns: S = { }( ; ); ( ; ) .0 2 1 2
4) ( ) ( )

.

x y x y x y z

xy xz yz

− + + + + + + −
− + + =

2 2 2 2 21

2 2 2 0

Soluţie: Observăm că
x y z xy xz yz x y z2 2 2 22 2 2+ + − + − = − +( ) , deci
( ) ( ) ( )x y x y x y z
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Răspuns: S = − −
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5) x y
x y

2 2

4004 4006

4005

2
0+ − − + = .

Soluţie: Ecuaţia este echivalentă cu ecuaţiile ce 
urmează:

4006 4004 4004 4006 4004 4006

4004 4006
4005

2
0 4

2 2x y x y+ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ +
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Răspuns: x=2002; y =2003.
Grupul al doilea a rezolvat ecuaţii iraţionale.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale 

ecuaţiile:
1) 1 1 42 2 2 2+ + + = + +y x x y .

Soluţie: Observăm că ambii membri ai ecuaţiei iau 
valori nenegative și ecuaţia propusă este echivalentă 
cu ecuaţiile: 
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Răspuns: S = ( ){ }0 0; .

2) 36

2

4

1
28 4 2 1

x y
x y

−
+

−
= − − − − .

Soluţie: DVA este determinat de x>2, y>1. Avem: 
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Răspuns: S = ( ){ }11 5; .

3) x x n x n

x x x n N
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Soluţie. DVA este determinat de x x n
n1

1≥ ≥,... .
Ecuaţia propusă este echivalentă cu ecuaţiile:

x x x
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4) x y z
x y z+ − + − = + +

1 2
2

.

Soluţie: Reieșind din existenţa rădăcinii pătrate, 
avem condiţiile:

x

y

z

≥
≥
≥








0

1

2

.

Notăm x a y b= ≥ − = ≥0 1 0;  și z c− = ≥2 0,  
de unde x a y b z c= = + = +2 2 21 2, , .  În aceste condiţii 
și notaţii  din ecuaţia 4) se obţine: 
a b c a b c a a b
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Utilizînd notaţiile, obţinem
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Răspuns: S = ( ){ }1 2 3; ; .
Grupul al treilea a selectat și a rezolvat sisteme 

de ecuaţii.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale 

sistemele de ecuaţii:

1) 
x y z

xy xz yz

2 2 2 3

3

+ + =
+ + =



 .

Soluţie: Înmulţim fi ecare membru al ambelor ecuaţii 
cu 2 și apoi le scădem, obţinînd

( ) ( ) ( ) ,x y y z z x− + − + − =2 2 2 0

de unde x y z= = .   Din prima ecuaţie se obţine x = ±1 . 
Soluţiile sistemului dat sînt: (1;1;1), (–1;–1;–1).

2) 
10 5 13 12 4 6

276

2 2 2

5 5 5

x y z xy xz yz

x y z

+ + = + +
+ + =



 .

Soluţie: Scriem prima ecuaţie din sistem sub forma 
( ) ( ) ( ) ,3 2 2 3 02 2 2x y x z y z− + − + − =  de unde se obţine 
x=2z, y =3z. Înlocuind aceste expresii în a doua ecuaţie, 
obţinem z =1. Soluţia sistemului, deci, este tripletul:
(2; 3; 1).
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Soluţie: Se adună ecuaţiile, membru cu membru și 
obţinem
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iar de aici, întrucît  a a a R2 1 0+ + ≥ ∀ ∈, avem  
x y z u= = = = 1.  Răspuns: S = ( ){ }1 1 1 1; ; ; .
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Soluţie: Observăm soluţia banală x y z= = = 0.  
Vom determina soluţiile nenule, evident, pozitive. 
Sistemul dat se mai scrie

1 1
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1 1
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y x

z y
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Notăm 1 1 1

x
a

y
b

z
c= = =, ,  și obţinem
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2 1

2 1

2 1

2

2

2

b a

c b

a c

= +
= +
= +






 .

Adunînd membru cu membru ecuaţiile ultimului 
sistem, obţinem: ( ) ( ) ( ) ,a b c− + − + − =1 1 1 02 2 2 de unde 
a =b=c=1 sau x=y =z =1.

Răspuns: S = ( ) ( ){ }0 0 0 1 1 1; ; ; ; ; .

Grupul al patrulea a selectat, a rezolvat și a 
prezentat soluţiile următoarelor ecuaţii transcendente.

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale 
ecuaţiile:

1)
 

ln ln sin .2 21
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+ =π

Soluţie:  
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Răspuns: S = 







1

2
.

2) x x xy2 6 9 0+ + =sin( ) .

Soluţie: Reprezentăm 

9 9 1 9 2 2= ⋅ = +( )sin ( ) cos ( ) .xy xy

Ecuaţia se transformă astfel: 

x xy xy

x xy

xy

x

+( ) + ( ) = ⇔

⇔
+ =

=




⇔
+

3 3 0

3 0

0

3

2 2

sin( ) cos( )

sin( )

cos( )

siin( )

sin( )

sin( )

sin( )

sin( )

xy

xy

x xy

xy

xy

=
= ±





⇔

⇔
+ =

=
= −






0

1

3 0

1

1









⇔

= −
=





=
= −















⇔

⇔

= −

= +

x

y

x

y

x

y

3

3 1

3

3 1

3

6

2

sin( )

sin( )

π ππ

π π

k
k Z

x

y
l

l Z

3

3

6

2

3

,

, .

∈







=

= − + ∈




















Răspuns:
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Răspuns: S ={2}.
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Selectăm soluţiile utilizînd cercul trigonometric:

0

y

x

Răspuns: S = ∅.
Grupul al cincilea a prezentat aplicaţii în 

geometrie.
1) Determinaţi tipul triunghiului, dacă laturile lui 

a, b, și c satisfac relaţia:

50 2 3 4 52 2 2+ + + = + +a b c a b c( ).

Soluţie. Rezolvăm ecuaţia:
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a a b b c c

a b c

a

b

2 2 2

2 2 2

6 9 8 16 10 25 0

3 4 5 0

3

− + + − + + − + = ⇔

⇔ − + − + − = ⇔
=
=( ) ( ) ( ) 44

5c =






 .

Conform teoremei reciproce teoremei lui Pitagora 
conchidem că triunghiul este dreptunghic în C.

2) Să se arate că paralelipipedul dreptunghic, 
dimensiunile căruia a, b și c satisfac relaţia 
a b c ab bc ac2 2+ + = + +( ),  este un cub.

Soluţie: 
a b c ab bc ac a ab b

b bc c a ac c

a

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

2 2 0

+ + = + + ⋅ ⇔ − + +

+ − + + − + = ⇔
⇔

( )

( −− + − + − = ⇔ = =b b c a c a b c) ( ) ( ) ,2 2 2 0

deci, paralelipipedul este un cub.

3) Determinaţi aria dreptunghiului, la care laturile 
lui a și b satisfac relaţia:

 a b a b2 3 2 2 2+ + = + .

Soluţie: Relaţia dată se mai scrie:

a a b b

a b

2

2 2

2 2 2 2 1 0

2 1 0

− + + − + = ⇔

⇔ − + − =( ) ( ) ,

de unde a b= =2 1, .

Prin urmare S ab un= = 2 2( ) .

4) Calculaţi volumul paralelipipedului dreptunghic 
de dimensiuni a, b și c care verifică relaţia 
12 15 16 625a b c+ + =  și lungimea diagonalei 
este 25.

Soluţie: Notăm x – diagonala paralelipipedului 
dreptunghic, atunci x a b c2 2 2 2= + + .

Din condiţiile problemei avem:
12 15 16a b c+ + = 252  sau 
12 15 16 12 15 16

2 2 2 2

a b c x a b c

a b c a b c a

+ + = ⇔ + + =
⇔ + + ⋅ ⇔ + + − −

−

2

2 2 2 2 2 2 24

30bb c a b c a b c

a b c a b c

− = ⇔ + + + + + −
− − − = ⇔ + + + −
−

32 0

24 30 32 0 625

24

2 2 2 2 2 2

2 2 2

aa b c

a b c

− − = ⇔
⇔ − + − + − =

30 32 0

0( 12) 15) 16)2 2 2( ( .

De unde a =12, b=15, c=16.

V abc= = ( )2880
3

un .

Prezentarea problemelor de către raportorul 
fi ecărui grup a fost efectuată pe postere sau cu ajutorul 
proiectorului. Au urmat întrebări, dezbateri și concluzii. 
După ce materialele au fost discutate în clasă, a fost 
formată o echipă de tehnoredactare a proiectului cu un 
reprezentant din fi ecare grup.

V. Evaluarea a cuprins aprecierea modului de lucru 
și de prezentare a produsului realizat.

De asemenea, elevii au fost rugaţi să răspundă la 
întrebările următorului chestionar:

1. Îţi place activitatea în grup?
2. Cînd te simţi mai bine: lucrînd în grup sau cu 

toată clasa?
3. Cum a decurs activitatea în grup (satisfăcător, 

bine, foarte bine)?
4. Cu ce difi cultăţi te-ai confruntat?
Concluzii. Pe parcursul acestei activităţi care a durat 

trei săptămîni, consultînd manuale, reviste, culegeri de 
probleme și sintetizînd informaţia, elevii au reușit 
să rezolve toate problemele. Astfel și-au dezvoltat 
competenţele metodologice necesare elaborării cu 
succes a unui proiect, ce poate fi propus ca sarcină 
didactică opţională la matematică. 
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Muzica, fi ind un domeniu specifi c al artei, dispune de posibilităţi 
deosebite întru refl ectarea trăirilor emotive. Ea intră în viaţa omului 
de la o vîrstă fragedă, o dată cu gînguritul, cu fredonarea cîntecelor de 
leagăn, cu intonarea formelor muzicale arhaice și executarea de mișcări 
în ritmul melodiilor dansante.

Iniţierea sistemică a copiilor în activităţile muzicale constituie un 
mijloc efi cient al educaţiei estetice, civice, intelectuale și fizice. Educaţia 

prin muzică presupune dezvoltarea capacităţii de a simţi caracterul și 
dispoziţia creaţiei muzicale; de a depista, a procrea și a trăi imaginile 
muzical-artistice. Reacţia adecvată a copilului la ritmul cadenţat, la 
melodia gingașă, dansantă, tristă etc., denotă muzicalitatea individuală. 
Interpretarea vocal-corală, muzicierea vocal-instrumentală în grup, 
executarea de mișcări ritmice creează condiţii de formare la preșcolari 
a capacităţilor de evaluare și autoevaluare, de imitare a modelelor 
(artistism, ingeniozitate, colaborare etc.). Percepţia și interpretarea 
muzicii, executarea de exerciţii-jocuri favorizează procesele mentale 
(analiză, sinteză, comparare, asociere, generalizare etc.), activizează 
atenţia și imaginaţia.

Un loc aparte în procesul dezvoltării muzicale a preșcolarului îi 
revine aspectului formativ al creativităţii, care își găsește realizare prin: 
elemente de procreare a imaginilor, muziciere vocală și instrumentală, 
improvizare a melodiilor pe versuri cunoscute.

DIAGNOSTICUL MUZICALITĂŢII PREȘCOLARULUI
A judeca despre muzicalitatea copilului este cu putinţă doar încadrîndu-l în activităţile muzicale respective. 

Manifestarea acesteia depinde, în mare măsură, de vîrstă, de aptitudini și capacităţile individuale. Printre capacităţile 
obligatorii evidenţiem: auzul muzical și componentele sale (auzul înălţimii sonore, timbral, melodic, modal și 
armonic); simţul modal sau sensibilitatea tonală; simţul ritmic. Procedeele metodice de diagnosticare a aptitudinilor 
muzicale principale sînt expuse în tabelul ce urmează.

Aptitudinile 
muzicale

Activitatea 
muzicală Metodele diagnosticului Evaluarea

1 2 3 4

Auzul 
înălţimii
sonore

Jocul 
muzical-
didactic

Copiii reproduc „ecoul 
sonor” al ursului (sunete 
grave ale pianului), apoi 
„ecoul sonor” al motănașului 
(sunete acute).

Copiii ce reproduc toate sunetele au un nivel înalt de 
dezvoltare a capacităţilor muzicale; copiii ce reproduc 
cu anumite inexactităţi sunetele propuse au un nivel 
mediu de dezvoltare a capacităţilor muzicale; copiii 
ce reproduc inexact sunetele au un nivel scăzut de 
dezvoltare a capacităţilor muzicale.

Auzul 
timbral

Interpretarea 
la  
instrumente 
muzicale

Pedagogul, aflat după un 
paravan, interpretează 
melodii la 3 instrumente 
diferite. Copiii numesc 
instrumentul respectiv.

Copiii care depistează toate timbrurile au un nivel 
înalt de dezvoltare a capacităţilor muzicale; copiii 
care confundă timbrurile instrumentelor înrudite 
(metalofon-xilofon) au un nivel mediu de dezvoltare a 
capacităţilor muzicale; copiii care confundă majoritatea 
timbrurilor sau nu le recunosc au un nivel scăzut de 
dezvoltare a capacităţilor muzicale.

Dezvoltarea muzicală a 
preșcolarului
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1 2 3 4

Auzul 
melodic Cîntul

Copiii reproduc melodia 
auzită, adică linia melodică 
(ascendentă, descendentă, 
rectilinie, ondulatorie).

Copiii care repetă întocmai melodia au un nivel înalt de 
dezvoltare a capacităţilor muzicale; copiii care repetă 
cu abateri neesenţiale melodia au un nivel mediu de 
dezvoltare a capacităţilor muzicale;
Cei care repetă niște sunete lipsite de sens melodico-
ritmic au un nivel scăzut de dezvoltare a capacităţilor 
muzicale.

Auzul modal 
și armonic Audiţia

Copiilor le sînt interpretate 
două melodii, una − cu 
acompaniament armonic 
greșit și cealaltă − cu abateri 
de la tonalitate.

Copiii care depistează în ambele cazuri greșelile au 
un nivel înalt de dezvoltare a capacităţilor muzicale; 
copiii care depistează selectiv greșelile melodice 
și armonice au un nivel mediu de dezvoltare a 
capacităţilor muzicale; copiii care nu observă greșelile 
melodice și armonice au un nivel scăzut de dezvoltare 
a capacităţilor muzicale.

Simţul 
ritmic Ritmizarea

Copiii trebuie să reproducă, 
prin bătăi din palme sau cu 
ajutorul instrumentelor de 
percuţie (tobiţă, clopoţel), 
ritmul pieselor muzicale 
audiate.

Copiii care reproduc întocmai și în mod artistic ritmul 
muzical au un nivel înalt de dezvoltare a capacităţilor 
muzicale; copiii care reproduc cu unele rezerve 
ritmul au un nivel mediu de dezvoltare a capacităţilor 
muzicale; copiii care reproduc doar metrul au un nivel 
scăzut de dezvoltare a capacităţilor muzicale.

Conform unor rezultate, obţinute pe teren, aptitudinea 
sau aptitudinile slab dezvoltate la moment presupun nu 
restrîngerea, ci, dimpotrivă, extinderea ariei de iniţiere 
a copiilor în activităţile muzicale variate după formă 
și conţinut.

În strînsă legătură cu aptitudinile muzicale se afl ă 
ansamblul de fenomene psihice care se infl uenţează 
reciproc: gîndirea și memoria, imaginaţia, perceperea, 
trăirea emotivă, atenţia.

Ţinînd cont de faptul că la copiii de vîrstă preșcolară 
predomină gîndirea  orientată spre rezolvarea de probleme 
concrete, lor le este greu să formeze imaginea sonoră 
a sunetelor prin intermediul auzului intern. Majoritatea 
realizează această sarcină în funcţie de sonoritatea 
sunetelor. Pentru facilitarea procesului de reţinere a 
imaginii sonore este nevoie de a dezvolta componentul 
intern al auzului muzical. Abordînd problema iniţierii 
copiilor în activităţile muzicale, ne vom referi la 
procedeele metodice destinate acestui aspect. 

Imaginaţia preșcolarului se dezvoltă, cu precădere, 
în activitatea de joc. Interpretînd un rol, copilul caută 
să-și închipuie acţiunile necesare de a fi realizate 
conform condiţiilor jocului. La baza imaginaţiei se afl ă 
senzaţiile și percepţia. Dacă senzaţiile refl ectă în mod 
separat proprietăţile obiectelor (în muzică, spre exemplu, 
sunet acut, grav, luminos, sumbru etc.), atunci percepţia 
oglindește obiectul (creaţia muzicală) în ansamblu, ca 
un tot întreg. Percepţia operează cu imaginea obiectului, 
adică cu reprezentarea mentală a obiectului absent.

Chiar dacă imaginile artistice și cele nonartistice sînt 
create, deosebirea esenţială dintre ele constă în faptul că 
primele vor fi  concepute nu ca obiect, ci ca subiect, ca o 

fi inţă dotată cu activism, conștiinţă și excepţionalitate. 
În acest context, percepţia, generarea imagistică a 
muzicii, este însoţită permanent de senzaţii, de trăiri 
și stări afective (compătimire, compasiune, simpatie, 
antipatie etc.).

Emotivitatea constituie una dintre cele trei proprietăţi 
ale caracterului personalităţii. Trăirile artistice depind, 
în mare, atît de mesajul creaţiei muzicale cît și de stările 
psihice și fi zice ale copilului, de experienţa lui anterioară. 
Dacă, sub aspect teoretic, natura emoţiei rămîne a fi  de 
ordin ipotetic, sub aspect practic ea poate fi  reglată prin 
modelarea atenţiei. Astfel, din multiplii stimuli artistici 
(imagini poetice, plastice, audio și video etc.), copilul 
îi selectează și îi solicită pe acei care prezintă pentru el 
un interes deosebit, corespund necesităţilor personale, 
gustului individual. Pentru ca educabilul să nu dea 
dovadă de o selectivitate limitată a procesării artistice, 
antrenarea sistematică a atenţiei voluntare va constitui 
obiectivul educaţiei muzicale.

În strînsă interdependenţă cu atenţia rămîne a fi 
voinţa, capacitatea de a-și actualiza și a-și realiza 
intenţiile. Este binecunoscut faptul că atenţia și voinţa 
preșcolarilor sînt slab dezvoltate, întrucît la ei nu se 
manifestă pe deplin componentul raţionalist al gîndirii 
ce coordonează conceperea mesajului artistic al creaţiei 
muzicale, executarea deplină a acţiunii.

Iniţierea copiilor în activităţi muzicale specifi ce, 
conform obiectivelor și conţinuturilor curriculare, va 
spori simţitor dezvoltarea atît a aptitudinilor muzicale 
enunţate cît și a fenomenelor psihice necesare 
personalităţii.

DOCENDO DISCIMUS
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METODICA ORGANIZĂRII AUDIŢIEI MUZICALE
Audiţia muzicii poate fi  califi cată drept o activitate 

cu funcţie universală, deoarece se realizează nu doar 
în procesul propriu-zis al audierii, ci și pe parcursul 
interpretării, improvizării, compunerii jocurilor muzicale 
și executării de mișcări ritmice etc.

Pentru organizarea efi cientă a audiţiei, sînt necesare 
următoarele condiţii: 

− pregătirea copiilor pentru activitate; 
− prezentarea artistică a lucrării muzicale; 
− comentariile pedagogului; 
− folosirea materialelor și utilajelor auxiliare. 
Creaţia muzicală va fi prezentată de pedagog – 

„translator” al expresivităţii, trăirilor, gîndurilor, 
imaginilor zămislite de compozitor. Pedagogul-interpret 
rămîne a fi  pentru copii un model de imitat (de pildă, 
acesta va executa, la pian sau la acordeon, piese din 
repertoriul copiilor: Moldova, muz. M. Ungureanu; 
Marșul soldăţeilor de plumb, muz. P. Ceaikovski; 
Dimineaţa, muz. E. Grieg etc.). Dacă piesele sînt propuse 
prin intermediul audio sau videocasetelor, calitatea 
înregistrărilor trebuie să corespundă standardelor 
acustice. Uneori este posibilă prezentarea creaţiei 
muzicale în mod combinat: pedagog-înregistrare.

Pentru o mai bună înţelegere a muzicii, educatorul 
poate implica copiii într-un dialog imaginar, de exemplu, 
în baza cîntecului Moldova (muz. M. Ungureanu, vers. 
A. Ciocanu).

Pedagogul: Copii, care este numele ţării noastre?
Copiii: Ţara noastră se numește Mol-do-va.
Pedagogul: Cum credeţi, ce sentimente a trăit 

compozitorul la zămislirea melodiei pentru cîntecul 
Moldova?

Copiii: De iubire, de bucurie, de mîndrie. 
Pedagogul: La ce s-a gîndit compozitorul?
Copiii: La satul natal, la plai, la oamenii harnici, la 

copiii zglobii.
Pedagogul: Cum descrie poetul Moldova?
Copiii: E dulce ca strugurii de poamă. E ochi de 

fl oare. Strălucește în piatră rară.
Pedagogul: Ce simţiţi la audierea melodiei Moldova: 

dor, duioșie, bucurie, tulburare, sărbătoare sufl etească? 
(Copiii selectează variantele ce corespund, după părerea 
lor, caracterului imaginii muzical-artistice.)

Dialogul poate fi  continuat, orientîndu-le atenţia 
asupra altor mijloace de expresie muzicală: tonalitatea, 
modul, ritmul etc.: 

−  Cum decurge melodia (lin, săltăreţ, zbuciumat, 
domol, energic)? 

−  Cum este tempoul melodiei (rapid, lent, rar, 
moderat, potrivit, fulgerător)?

−    Dacă aţi încerca să realizaţi un desen cu imaginea 
Moldovei, ce aţi reprezenta? Poate vă vin în ajutor 
versurile poetului A. Ciocanu. (Desenele ar include 

neapărat: o casă, soarele, viţă de vie, copii, părinţi și 
bunici dansînd o horă.)

În scopul activizării imaginaţiei, este binevenită 
folosirea sincretică a mijloacelor-stimuli: tablouri, 
scheme, instrumente muzicale, fotografi i, povești, poezii, 
zicători, cimilituri, alegorii. Pentru a determina caracterul 
melodiei, recurgem la comparaţii de tipul: „melodia 
crește”; „melodia se revarsă”; „melodia curge lin ca apa 
rîului”; „melodia este vastă ca o cîmpie” etc.

Deși atît cîntecele de autor cît și cele populare 
contribuie la formarea copilului ca ascultător și 
apreciator al artei muzicale, repertoriul propus trebuie 
să includă și creaţii instrumentale (Marșul soldăţeilor de 
plumb, muz. P. Ceaikovski; Cîntă ţapul la ţambal, muz. 
C. Rusnac; Ostropăţ, Horă, Sîrbă), melodii populare 
interpretate de orchestră, la pian sau acordeon. În timpul 
audiţiei pieselor atragem atenţia copiilor la caracterul 
intonaţiilor muzicale (de marș, de dans, cantabile, cu 
caracter vioi); la timbrul instrumentelor (de sufl at, de 
percuţie, cu strune, cu clape).

Rezumînd cele expuse, vom menţiona că activitatea de 
audiţie a muzicii trebuie să prevadă următoarele strategii: 
studierea creaţiilor accesibile vîrstei și particularităţilor 
individuale; stimularea imaginaţiei artistice și a trăirilor 
emotive atît prin limbajul muzical cît și prin intermediul 
altor arte; dezvoltarea dragostei pentru muzică, făcînd 
apel la experienţele individuale, la modelele profesorilor 
și oamenilor de artă.

INTERPRETAREA VOCALĂ
Condiţia primordială pentru dezvoltarea capacităţilor 

de interpretare vocală rezidă în coordonarea auzului cu 
vocea. Cîntul pentru copiii de 5-7 ani nu este o activitate 
nouă, deoarece, după cum am subliniat anterior, ei  îngînă 
melodii din primii ani ai vieţii, fapt care îi deprinde să 
distingă intonarea corectă de cea falsă, să intuiască 
înălţimea și durata sunetului, să surprindă „direcţia” 
melodiei etc.

Pornind de la experienţa vocală individuală a 
copiilor, educatorul îi învaţă, pas cu pas, să cînte cu 
voce sonoră și simţ autentic.

Primii pași se reduc, în acest context, la formarea 
deprinderilor elementare de emitere a sunetului, de 
respiraţie (inspiraţie rapidă, profundă, expiraţie lină), 
de dicţie (pronunţarea clară și deslușită a cuvintelor); la 
cunoașterea corectă a poziţiei de cînt (ţinuta).

Următorii pași au ca scop plăsmuirea propriu-zisă a 
unui sunet sonor și limpede. În cadrul exersărilor se  va 
ţine cont de faptul că vocea infantilă este departe de a fi  
desăvîrșită și obosește repede. Practica demonstrează că 
preșcolarii, deși cîntă melodios, uneori forţează vocea, 
tinzînd spre o interpretare cu nuanţe de strigăt. Respiraţia 
lor poartă, adesea, un caracter superfi cial și este de o 
durată relativ scurtă. Neglijarea acestui factor duce la o 

DOCENDO DISCIMUS

DEZVOLTAREA MUZICALĂ A PREȘCOLARULUI



44

executare nonartistică, cu inspiraţii efectuate la jumătate 
de cuvînt, în mijlocul versului etc.

Formarea deprinderilor de interpretare vocal-corală 
la copiii de 5-6 ani trebuie să înceapă cu cîntece simple, 
melodiile cărora nu depășesc 2-3 trepte ale gamei, de 
exemplu: Soare, Tăpușele, muz. I. Macovei; Soare, 
soare, luci din folclorul copiilor  etc. Urmează lucrările 
cu mișcări melodice line de tipul: Cîntec de leagăn, muz. 
D. Radu; Casa părintească, muz. M. Ungureanu; Lie, 
lie, ciocîrlie, muz. I. Macovei.

În timpul cîntului atragem atenţia copiilor la 
următoarele aspecte: formarea sunetului (interpretarea 
expresivă, liberă și lină); respiraţia (inspirarea 
conform semnelor de respiraţie dintre fraze); dicţia 
(pronunţarea răspicată a cuvintelor); interpretarea în 
ansamblu (începerea și terminarea simultană a frazelor); 
manevrarea intensităţii aerului adecvat indicaţiilor: 
piano, forte, crescendo, diminuendo.

Formele de interpretare a cîntecelor sînt: împreună 
cu pedagogul (fără acompaniament instrumental), 
independentă (individuală sau colectivă) cu 
acompaniament instrumental; interpretare în timpul 
jocurilor muzicale, muzicierii vocal-instrumentale etc. 
Deși metodele de lucru în grupele pregătitoare rămîn a 
fi  aceleași, sarcinile de interpretare vocal-corală devin 
mai complexe. În repertoriul copiilor sînt incluse cîntece 
cu melodii variate (Moș Crăciun, muz. D. Chiriac; 
Bun rămas, muz. Z. Tcaci; Căsuţa din pădure, muz. 
I. Nicolescu etc.). Asemenea lucrări necesită eforturi 
deosebite: o interpretare cu voce sonoră, melodioasă; un 
sunet plăpînd, fl exibil; o manevrare liberă a respiraţiei; 
o pronunţare deslușită a vocalelor și consoanelor.

Concomitent cu învăţarea cîntecelor, copiii din 
grupele pregătitoare pot fi  familiarizaţi cu elemente de 
gramatică muzicală.

Creativitatea muzicală este o activitate cu caracter de 
sinteză, deoarece, improvizînd, copiii exercită, în același 
timp, trei roluri: de „compozitor”, de interpret și de 
ascultător. Exerciţiile de creativitate muzicală se desfășoară, 
de obicei, prin realizarea sarcinilor, avînd ca obiectiv 
dezvoltarea capacităţilor muzicale și a imaginaţiei.

Sarcinile pot fi  distribuite în două categorii:
1) Improvizări ritmice: a) ritmizarea denumirilor 

de localităţi; a numelor și poreclelor; b) imitarea 
ritmică a mișcărilor; c) improvizarea mișcărilor 
de dans în ritmuri stabilite (de polcă, horă, 
sîrbă); d) improvizarea intonaţiilor ritmice 
tipice cîntecelor și dansurilor populare, jocurilor 
de copii.

2) Improvizări melodice: a) crearea de melodii în 
baza unor poezii, zicători, cimilituri din folclorul 
copiilor; b) improvizarea intonaţiilor în diferite 
modalităţi emotive (interogative, de mirare, de 
bucurie); c) imitarea fenomenelor sonore naturale 

(cu vocea sau la instrumentele muzicale simple); 
d) improvizarea melodiilor de leagăn, de marș, de 
dans; e) improvizarea acompaniamentului timbral 
la melodiile cunoscute cu ajutorul instrumentelor 
de percuţie (trianglu, tobiţe, clopoţei, dairea).

Facilitarea procesului de iniţiere a copiilor în 
activitatea creativă propriu-zisă îi solicită pedagogului 
elaborarea anumitor situaţii didactice, sub formă de 
povestioare, poezii, zicători, ghicitori, desene, piese 
instrumentale, sunete-imitaţii etc. Vom prezenta cîteva 
exemple pentru categoriile de sarcini enunţate. 

Pentru sarcina „improvizare de mișcări” vom realiza 
o mică convorbire după motivul poveștii populare 
Vulpea și lupul:

Pedagogul: Copii, cine s-a furișat în sania 
moșneagului?

Copiii: Vulpea șireată.
Pedagogul: Cum s-a furișat ea? Arătaţi prin mișcări 

ritmice.
Pentru sarcina de tipul improvizarea mișcărilor ritmice 

putem utiliza ca material auxiliar înregistrarea audio a 
melodiei Hora păcii (muz. I. Macovei), tablouri cu imagini 
ale dansatorilor, precum și explicaţii referitoare la mișcarea 
capului, mîinilor, picioarelor, corpului. În primele măsuri 
ale Horei copiilor li se solicită să execute mișcări cu capul; 
în următoarele patru – să se apuce de mîini și să formeze 
două cercuri, deplasîndu-se cu pas de horă și strigînd: „Ho-
ra pă-cii, ho-ra mare/Să-nvîrtim în pas vioi/Toţi co-pi-ii, 
mic și ma-re,/Din Mol-do-va de la noi”. La o altă lecţie de 
muzică mișcările vor fi  sintetizate pentru a reda dansul în 
întregime.

S-a constatat, că primele încercări ale copiilor de a 
improviza o intonaţie muzicală pornesc de la anumite 
stări emotive, cum ar fi: spaima, durerea, mirarea, 
nedumerirea, bucuria etc.; de la exodul de intonaţii 
tipice muzicii vocale: tra-la-la, dur-dur-dur, hopa-hopa, 
nani-nani-nani-na sau de la cele exclamative: A-u-u-u! 
Eheiiii! Ahaaaaaa! 

De exemplu, pentru improvizarea intonaţiilor 
onomatopeice folosim următorul exerciţiu:

Pedagogul: Sus în pom o păsărică vesel cîntă...
Copiii: Cip-ci-rip; cip-ci-rip.
Pedagogul: Pisicuţa jos îngînă...
Copiii: Miau-miau-miau.
Sarcinile propuse copiilor vor fi  însoţite de anumite 

situaţii didactice, de muzică, de o atmosferă liberă și 
productivă.

REPERE BIBLIOGRAFICE:
1. Ungureanu, M., Voie bună la cei mici. Culegere 

de cîntece, jocuri, dansuri, scenete pentru 
preșcolari, Chișinău, 1985. 

2. Vieru, Gr., Să crești mare. Cîntece pentru copii, 
Chișinău, 1980.
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DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE

În anul de studii 2001-2002, la facultăţile de fi lologie și de pedagogie ale Universităţii Pedagogice de Stat din Chișinău Ion 
Creangă a avut loc pilotarea unei programe analitice a cursului Lectură și Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice. Paralel, 
profesorii care au ţinut cursuri în grupele respective au fost pregătiţi în training-uri și li s-a oferit consultanţă permanentă în 
realizarea strategiilor proiectului. Participanţii au avut posibilitatea să multiplice materialele necesare pentru buna desfășurare 
a demersului didactic, și-au revăzut programele analitice, au făcut evaluări ale impactului pe care îl au noile modalităţi de 
organizare a procesului de studii. La încheierea fi ecărui semestru, studenţii au evaluat propriul progres școlar și propria implicare 
în activităţile de instruire.

În ziua de 19 septembrie curent a avut loc o conferinţă știinţifi că a cadrelor didactice care implementează strategiile LSDGC 
în școala superioară. Alături de profesorii universitari, în cadrul conferinţei au luat cuvîntul formatorii de la Centrul Educaţional 
PRO DIDACTICA. 

În curînd, va lua startul un nou proiect de amploare, prin care tuturor instituţiilor de învăţămînt superior li se va oferi un 
sprijin metodic în predarea cursului de gîndire critică la anul I. Profi tăm de ocazie și invităm la colaborare cu CEPD profesorii 
universitari interesaţi de proiect și factorii de decizie. 
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A Trăim astăzi un timp al schimbărilor, iar existenţa umană – fi ind una 

afl ată sub semnul interogaţiei – cunoaște o extensie nebănuită a noilor 
sale sensuri. La elucidarea acestora contribuie și școala superioară, în 
care procesul de instruire și educaţie a început să fi e revizuit prin prisma 
unor relaţii instituite între cunoaștere, valorizare și acţiune. 

Dacă viaţa studentului este o zonă a ieșirilor posibile din labirintul 
întrebărilor și al răspunsurilor parţiale, un drum pe parcursul căruia sînt 
trăite un șir de experienţe; o salvare de inerţia ce pîndește mereu gîndirea 
și prin care se deschide libertatea potenţială, atît de necesară pentru 

geneza noilor idei, descoperiri și rezolvări de probleme, proiectul Lectură și Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii 
Critice vizează tocmai aceste dimensiuni importante în devenirea unei personalităţi cu spirit critic bine conturat. 
Implementarea strategiilor LSDGC la toate nivelurile de învăţămînt poate asigura rezultatul scontat, iar prejudecăţile 
și conservatorismul universitar trebuie depășite. Ne referim la faptul că, la această treaptă, se consideră sufi cient 
de a dobîndi noi cunoștinţe, de a poseda un vast orizont într-un domeniu, iar capacităţile de a comunica, de a lucra 
(individual și în echipă) pe texte știinţifi ce sau artistice, de a elabora un proiect de cercetare etc. s-ar forma de la 
sine, prin simpla transpunere a experienţelor anterioare și actuale.

Se pare că majoritatea cadrelor universitare astăzi invocă drept principiu didactic suprem imitarea profesorului, 
perpetuînd rutina și absenţa abilităţilor de a potenţa inteligenţa creatoare. Or, menirea școlii din toate timpurile 

Noi  dimensiuni în procesul 
didactic universitar 
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a fost și este să contribuie la formarea și dezvoltarea 
acestei inteligenţe – obiectiv vizat încă de Democrit, care 
afi rma că “trebuie să cultivăm multă gîndire, nu multă 
învăţare”, astfel încît școala să devină nu o „necropolă” 
a originalităţii, ci o pistă de lansare a acesteia. 

Ieșirea din epoca consumatorismului – în care 
educaţia se rezumă doar la o acumulare de informaţie 
– este un imperativ al timpului solicitat de revitalizarea 
universităţilor.

Procesul de reformă este în derulare și universităţile 
urmează să-și revizuiască actul de predare-învăţare 
pentru ca învăţămîntul superior să fie, în planul 
continuităţii instruirii, un generator de modele de 
gîndire, de valorizare și acţiune, posibile de extrapolat 
în numeroase sfere ale activităţii sociale. 

Procesul este, desigur, mai anevoios decît în școli și 
licee, din cauza mai multor factori obiectivi și subiectivi 
cu care se confruntă toţi cei ce pledează și lucrează în 
cheia învăţămîntului formativ.

Cert este însă faptul că adaptînd proiectul LSDGC la 
specifi cul învăţămîntului superior, cu un efort susţinut 
al cadrelor didactice, dar și al conducerii universităţilor, 
vom reuși să educăm indivizi, pe care să-i învăţăm 
cum să producă informaţia, cum să-și dezvolte și să-și 
valorifi ce inteligenţa. 

Primatul acţiunii proprii în tehnicile de lectură și 
scriere joacă un rol fundamental, ea fi ind o condiţie 
importantă, dar nu singura determinantă. Prin urmare, 
în accepţie contemporană, universitatea este destinată 
studentului, știinţei și, întîi de toate, societăţii, urmînd 
să fie „realmente funcţională, adică să coopereze 
la dezvoltarea materială a societăţii, concomitent cu 
dezvoltarea culturală” (Forrer Ch.). Realizarea acestui 
obiectiv, precum și a celor convergente – dezvoltarea 
inteligenţei și a personalităţii studentului – se afl ă într-o 
corelaţie directă cu modernizarea metodologiei de predare-
învăţare în instituţiile superioare.

Astăzi didactica universitară trebuie să se distanţeze 
de metodele vechi bazate pe condiţionare, memorizare 
și repetiţie. Sensibilizarea și crearea circumstanţelor 
de receptivitate, angajarea personală, motivarea, 
participarea grupului la elaborarea situaţiei formative, 
cooperarea și evoluarea sînt elementele esenţiale ale 
noii metodologii de instruire, pe care se axează și 
învăţămîntul superior de tip formativ.

În orizontul generat de știinţa și tehnica modernă, 
de schimbările sociale, universităţile se văd nevoite a 
se debarasa de principiul antologic „începem să trăim, 
fără a fi învăţat cum să trăim”. 

Începînd cu anul de învăţămînt 1999-2000, studenţilor de la facultatea 
de fi lologie a Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă li s-au propus 
cursuri inspirate din și edifi cate pe fi lozofi a și strategia proiectului Lectură 
și Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice. Iniţial, studenţii din anul IV 
au avut, în calitate de curs opţional, un seminar special de 60 de ore, care 
s-a desfășurat paralel cu 3 cursuri de metodică (Metodica predării limbii 
române, Metodica predării literaturii române, Metodica predării limbii 
străine) și cu practica pedagogică activă în clasele de gimnaziu. Un seminar 
similar, în volum de 14 ore, a fost ţinut și la secţia fără frecvenţă.

Racordat la metodica disciplinelor și axat pe probleme actuale ale 
predării limbii și literaturii în gimnaziu și liceu, seminarul special a avut 
următoarele obiective:

Comunicarea didactică, 
obiectiv general al predării 
strategiilor LSDGC în școala 
superioară
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 asimilarea unor cunoștinţe privind bazele 
pedagogice și psihologice ale promovării gîndirii 
critice, modalităţile de abordare a textelor de 
diferite stiluri, principiile și recomandările 
știinţifi ce pentru fi ecare tehnică asimilată; 
 formarea unor abilităţi de proiectare a 

demersului didactic respectînd cadrul evocare 
– realizare a sensului – reflecţie; de aplicare 
a tehnicilor disparate, pe material instructiv 
adecvat, la momentul oportun, precum și a 
formelor de evaluare a cunoștinţelor și abilităţilor 
în procesul lecturii, postlectoral, pe parcursul 
dezbaterilor și elaborării de texte etc;
 cultivarea unei atitudini deschise pentru 

schimbare, prin descătușarea personalităţii 
antrenate în activitatea didactică.

Din considerentul că filozofia LSDGC vizează, 
întîi de toate, formarea unor competenţe de muncă 
intelectuală, a unui stil personal, începînd cu anul de 
studii 2001-2002, seminarul a fost propus studenţilor 
anului I de la facultăţile de fi lologie și de pedagogie. În 
viziunea părinţilor-fondatori ai proiectului, cursul CTUS 
(Critical Thinking in University Studies) urmărește să 
le dezvolte studenţilor competenţe de lectură și scriere. 
Pentru buna desfășurare a seminarului, am elaborat o 
programă analitică, pe care, după rodaj, o considerăm 
aplicabilă la orice disciplină umanistică. Propunem în 
continuare fi șa tehnologică a programei, adresîndu-ne 

profesorilor universitari care, fi ind pregătiţi în cadrul 
proiectului, ar putea să ţină acest curs la alte universităţi, 
precum și profesorilor de liceu, căci în mai multe licee se 
predă cursul opţional respectiv. Ceea ce se va schimba, 
în funcţie de profi l, vor fi  textele și temele de discuţii, 
obiectivul, subiectul general al activităţii, tehnicile de 
lucru avînd un spectru foarte larg.

Cursul a fost conceput în cheia training-urilor de 
dezvoltare a gîndirii critice pentru lectură și scriere și 
se edifi că pe programele internaţionale de implementare 
a proiectului. El este adresat studenţilor din anul 
I, obiectivul-cadru al activităţilor fiind asimilarea 
tehnicilor de muncă intelectuală într-un proces complex 
de comunicare didactică. Astfel, prin crearea de 
oportunităţi pentru dezvoltarea calităţilor individuale ale 
fi ecărui student, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA 
speră să contribuie la formarea personală și profesională 
a viitorilor pedagogi. 

Subiectele selectate pentru întreg cursul au fost axate 
pe o temă generală – COMUNICAREA UMANĂ. 

Pentru fi ecare oră academică dublă (în total 30), a 
fost ales un aspect al comunicării și formulat un obiectiv, 
care au determinat selectarea tehnicilor și a textelor. În 
toate situaţiile, prioritară a rămas aplicarea cadrului. 
Activităţile de reflecţie au fost concepute uneori ca 
temă de acasă. Astfel, ora începea cu reflecţia pentru 
activitatea precedentă, această reflecţie devenind o 
evocare fi rească pentru o altă realizare a sensului.

Aspectul comunicării 1. Emiţătorul
Obiectivul activităţii Formarea comunităţii de instruire.
Subiectul de discuţie Lectura în viaţa unui intelectual.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Brainwriting
Cărţile pe care trebuia să le fi citit un 
absolvent de liceu.

Gîndește – perechi – prezintă
Ce tehnici de lectură eficientă a 
textului literar cunoașteţi?

Freewriting 
Scriitorul nu este creatorul, ci 
martorul lumii prin care trece. 
(A.Blandiana)

Aspectul comunicării 2. Receptorul
Obiectivul activităţii Exersarea ascultării active.
Subiectul de discuţie Homo sapiens = homo loquens.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Pagină de jurnal Prima zi în această 
grupă academică.

Brainstorming 
Cum putem efi cientiza comunicarea?

Eseu (5 minute)
Nu vorbi acolo unde nu sînt urechi.

Aspectul comunicării 3. Circumstanţele comunicării verbale
Obiectivul activităţii Asimilarea tehnicilor de lectură a textului știinţifi c.
Subiectul de discuţie De ce, cînd și cum putem comunica? 
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Clustering 
Comunicarea. 

SINELG
Articolul Comunicarea 
(Dicţionarul de artă populară)

Grafi cul conceptual
(în baza clustering-ului și a articolului 
citit)

Aspectul comunicării  4. Comunicarea scrisă
Obiectivul activităţii Declanșarea scrisului.
Subiectul de discuţie Cum trebuie să funcţioneze o bibliotecă publică? 
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Cinquain 
Cuvinte-titlu: bibliotecă, autor, carte 
etc.

Cubul
Biblioteca.

Brainsketching
Cum trebuie amenajată biblioteca 
personală?

Aspectul comunicării 5. Rolul memoriei în comunicarea efi cientă
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Obiectivul activităţii Dezvoltarea abilităţilor de lectură a textului știinţifi c.
Subiectul de discuţie Memoria în instruire și în viaţa cotidiană. 
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Grafi cul T
Memoria este condiţia prioritară a 
succesului școlar?

Mozaic
Textul Memoria (Dicţionarul de 
psihologie)

Clustering Memoria umană

Aspectul comunicării 6. Efi cienţa/inefi cienţa comunicării
Obiectivul activităţii Analiza actului comunicativ.
Subiectul de discuţie Comunicarea este o parte a comportamentului uman.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Jocul de rol
Comunicarea cu un controlor de 
bilete.

Lectura ghidată 
T. Arghezi
Cum călătorim fără bilet.

Colţuri
Aprecierea comportamentului 
personajului.

Aspectul comunicării 7. Cunoașterea codului în comunicare
Obiectivul activităţii Lectura interogativă a textului știinţifi c.
Subiectul de discuţie Soarta limbilor lumii azi. 
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Brainstorming 
Ce viitor are o limbă vorbită astăzi de 
1000 de persoane?

Interogarea multiprocesuală 
Limba română/limba engleză.

Găsiţi cuvîntul-ţintă
Denumirea unei limbi.

Aspectul comunicării 8. Coduri de comunicare
Obiectivul activităţii Examinarea unor tehnici de asimilare a vocabularului.
Subiectul de discuţie Cum se învaţă lexicul unei limbi?
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Secvenţe contradictorii: asimilarea 
vocabularului în procesul 
comunicării.

Lectura intensivă a unui text cu 
termeni noi.
(M.Ferber. Dicţionarul de simboluri 
literare)

Diagrama Venn: relaţii dintre 
sensurile cuvintelor.

Aspectul comunicării  9. Semnul în cadrul unui cod
Obiectivul activităţii Interpretarea cuvîntului în sistem.
Subiectul de discuţie Comunicarea profesor - elev/elev-profesor/elev – elev.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 

Asocieri forţate: școală - viaţă. 
Analiza trăsăturilor semantice: 
persoane care instruiesc/persoane 
care învaţă. 

Reacţia cititorului
B.Șt.Delavrancea. Prima zi la 
școală.

Aspectul comunicării 10. Comunicarea imaginativă
Obiectivul activităţii Producerea textului de fi cţiune.
Subiectul de discuţie Poveștile în viaţa noastră. 
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Brainwriting 
10 povești pe care trebuie să le știe 
un copil.

Presupunerea prin termeni 
Basmul Peștele și inelul.

Pînza discuţiei
Soarta nu poate fi schimbată?

Aspectul comunicării 11. Comunicarea în imagini
Obiectivul activităţii Combinarea imaginii cu textul verbal. 
Subiectul de discuţie Publicitatea.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Desenul
Cum aș vrea să fie coperta unei cărţi 
pentru copii pe care am scris-o eu?

Imaginaţia ghidată de desen
Ce gîndește copilul care vede pentru 
prima dată această carte și vrea să 
o citească?

Prezentări
Modalităţi de evaluare a 
prezentării.

Aspectul comunicării 12. Decodarea mesajului
Obiectivul activităţii Interpretarea mesajului verbal.
Subiectul de discuţie Problemele lumii contemporane.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Freewriting 
Două sînt problemele lumii 
contemporane…

Agenda cu notiţe paralele/jurnalul 
dublu 
Un secol grăbit de Gr.Vieru.

Masa rotundă 
Problemele lumii contemporane.

Aspectul comunicării 13. Comunicarea paraverbală (simbolică)
Obiectivul activităţii Examinarea/interpretarea informaţiei vizuale .
Subiectul de discuţie Semne și simboluri. 

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE

COMUNICAREA DIDACTICĂ, OBIECTIV GENERAL AL PREDĂRII STRATEGIILOR LSDGC ÎN ȘCOALA SUPERIOARĂ



D
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
N
r
.
5
(
1
5
)
 

a
n
u
l
 
2
0
0
2

49

Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
LINK
Cum devine semnul simbol

Grafi cul conceptual
SEMN 
SIMBOL

Eseu (10 minute)
Lucrurile lumii îmi fac semne și-n 
lumina semnelor se-ascund …

Aspectul comunicării 14. Comunicarea didactică
Obiectivul activităţii Dezvoltarea abilităţii de a discuta. 
Subiectul de discuţie Succesul și eșecul școlar.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Agenda cu notiţe paralele (Dicţionar 
de pedagogie, Eșecul școlar).

Argumente pe cartele 
Eșecul școlar. 

Discuţia ghidată
Transformarea eșecului școlar în 
succes școlar.

Aspectul comunicării 15. Comunicarea didactică
Obiectivul activităţii Monitorizarea propriei comportări într-o discuţie.
Subiectul de discuţie Comunicarea efi cientă în dialog.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Brainstorming
Pentru ce calităţi apreciem un orator 
bun? 

Cubul
Audierea unei alocuţiuni și analiza 
ei.

Grafi cul T
Cine poate vorbi, conduce lumea.

Aspectul comunicării 16. Comunicarea didactică
Obiectivul activităţii Primirea și oferirea feedback-ului în comunicare.
Subiectul de discuţie Feedback-ul în comunicarea didactică.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Graffi ti 
Formule de feedback indirect. 

Lectura ghidată
Teza la matematică de M. Preda.

Cercul
În ce rezidă arta comunicării 
didactice?

Aspectul comunicării 17. Comunicarea didactică
Obiectivul activităţii Exersarea diverselor forme de comunicare didactică. 
Subiectul de discuţie Înveţi învăţînd pe alţii.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Pagina de jurnal
Cum ai învăţat a … 

Predarea complementară
F. Savater
Curajul de a educa.

Reacţia cititorului
N. Stănescu
Adolescenţi pe mare.

Aspectul comunicării 18. Comunicarea în baza lecturii
Obiectivul activităţii Scrierea despre text.
Subiectul de discuţie Paremiologia românească.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Predicţiunile în perechi
În baza unui aforism.

Agenda cu notiţe paralele 
O pagină din Dicţionarul de 
proverbe.

Agenda în trei părţi/jurnalul triplu.
În baza Agendei cu notiţe paralele.

Aspectul comunicării 19. Abordarea multiaspectuală a unei situaţii pedagogice 
Obiectivul activităţii Organizarea și structurarea argumentelor într-o discuţie. 
Subiectul de discuţie Ascultă-i pe toţi și hotărăște singur.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Mîna oarbă 
Text-reportaj despre desfășurarea 
unei discuţii, pentru studiul de caz. 

Studiul de caz și analiza S.W.O.T. în 
baza reportajului.

Linia valorii vs situaţia din text.

Aspectul comunicării 20. Comunicarea publică
Obiectivul activităţii Exprimarea atitudinii proprii într-o discuţie.
Subiectul de discuţie Poezia azi – poezia de azi.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Lanţuri asociative 
Frumos – poezie.

Lectura împotrivă
N. Stănescu
Cuvintele și necuvintele în poezie.

Intra-act-ul
În baza textului.

Aspectul comunicării 21. Comunicarea și mass-media
Obiectivul activităţii Promovarea culturii de discuţie publică. 
Subiectul de discuţie Limitele bunului-simţ în comunicarea publică. 
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
“Păstrează ultimul cuvînt pentru 
mine!”
Codul bunelor maniere în jurnalism.

“Păstrează ultimul cuvînt pentru 
mine!” Pînza discuţiei.

Aspectul comunicării 22. Comunicarea în instruirea reciprocă
Obiectivul activităţii Asimilarea tehnicilor de învăţare prin cooperare. 
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Subiectul de discuţie Performanţa profesională vs cunoașterea limbii. 
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Secvenţe contradictorii 
Termeni – roluri în echipă.

Interviul în trei trepte/text de 
lingvistică. Revizuirea termenilor-cheie

Analiza activităţii în echipă.
Aspectul comunicării 23. Comunicarea și tradiţiile socioculturale
Obiectivul activităţii Exprimarea opiniei în raport cu textul.
Subiectul de discuţie Autori și opere.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Freewriting
E ușor a scrie versuri …

În căutarea autorului Un text 
necunoscut. Turul galeriei

Aspectul comunicării 24. Subiectul comunicării.
Obiectivul activităţii Producerea textului de fi cţiune. 
Subiectul de discuţie Educaţia estetică în diferite timpuri .
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 

Jocul de rol
Personalităţi din lumea artistică.

Maratonul de scriere
Ești pictorul …
Ești modelul …
Ești cumpărătorul tabloului …

Revizuirea circulară

Aspectul comunicării 25. Alocuţiunea știinţifi că. 
Obiectivul activităţii Evaluarea propriilor cunoștinţe și descrierea experienţei
Subiectul de discuţie Textul știinţifi c: codifi care și decodare.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Știu – vreau să știu – învăţ.
Completarea primelor rubrici.

Știu – vreau să știu – învăţ
Un text din manualul Știinţele 
comunicării.

Eu cercetez

Aspectul comunicării 26. Comunicarea știinţifi că 
Obiectivul activităţii Investigarea unui subiect știinţifi c.
Subiectul de discuţie De la lectura textului știinţifi c la elaborarea altui text.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 

Generalizarea categorială.
Curente literare.

Lectură în perechi. Rezumate în 
perechi.
Un text despre delimitarea curentelor 
literare.

Investigaţia de grup.
Cercetarea unui text și determinarea 
caracteristicilor lui.

Aspectul comunicării 27. Comunicarea persuasivă
Obiectivul activităţii Transmiterea mesajului persuasiv.
Subiectul de discuţie Publicitatea.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Asocieri libere:
Scriitori – personaje.

Prezentarea de carte.
Cartea pe care aș vrea să v-o 
recomand … 

Scrisoarea literară.
Scrisoare celui cu care am gusturi 
literare asemănătoare.

Aspectul comunicării 28. Revizuirea textului
Obiectivul activităţii Examinarea alternativelor în alcătuirea unui mesaj.
Subiectul de discuţie Verba volant, scripta manent.
Evocare Realizare a sensului Refl ecţie 
Eseu (10 minute)
În baza unui proverb.

Fire alternative
Cercetarea textului.

Manuscrisul pierdut
Rescrierea textului.

29-30. Evaluarea portofoliului.

REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Temple, C.; Steele, J.L.; Meredith, K.S.; Walter, 
S., Un cadru pentru dezvoltarea gîndirii critice 
la diverse materii. Ghidul I.

2. Idem, Promovarea gîndirii critice. Ghidul II.
3. Temple, C.; Steele, J.L.; Meredith, K.S., Lectură, 

scriere și discuţii la toate disciplinele. Ghidul III.
4. Temple, C.; Steele, J.L.; Meredith, K.S., Strategii 

suplimentare de promovare a gîndirii critice. 
Ghidul IV.

5. Temple, C.; Steele, J.L.; Meredith, K.S., 

Învăţarea prin colaborare. Ghidul V.
6. Temple, C.; Steele, J.L.; Meredith, K.S., 

Proiectarea lecţiilor și evaluarea. Ghidul VI.
7. Temple, C.; Steele, J.L.; Meredith, K.S., Atelier 

de scriere. De la autoexprimare la argumente 
scrise. Ghidul VII.

8. Temple, C.; Steele, J.L.; Meredith, K.S., Să 
formăm cititori reflexivi. Ghidul VIII.

9. Temple, C., Strategies for Use Across the 
Curriculum. New York, 2001. 

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE

COMUNICAREA DIDACTICĂ, OBIECTIV GENERAL AL PREDĂRII STRATEGIILOR LSDGC ÎN ȘCOALA SUPERIOARĂ



D
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
N
r
.
5
(
1
5
)
 

a
n
u
l
 
2
0
0
2

51

Actualmente, tot mai mulţi politicieni, sociologi, 
reprezentanţi ai instituţiilor publice și, bineînţeles, 
lucrători ai învăţămîntului de la noi vorbesc despre 
gîndirea critică. A devenit, într-un fel, o dovadă de bon 
ton a menţiona despre folosirea strategiilor LSDGC la 
lecţii, despre crearea condiţiilor favorabile promovării 
acestora. Sintagma “gîndire critică” este utilizată 
frecvent alături de noţiunile “democraţie” și “societate 
contemporană”, stimulînd interesul cadrelor didactice, al 
reprezentanţilor administraţiei școlare pentru seminarii, 
inclusiv pentru cele organizate de Centrul Educaţional 
PRO DIDACTICA. Aplicînd ulterior tehnicile însușite, 
am impresia că profesorii în adîncul sufl etului se tot 
întreabă: “Ce înseamnă totuși gîndirea critică?” Deși 
imaginea “gîndirii critice” începe să se confi gureze la 
training-uri, fi ind completată și “înzestrată” cu nuanţe 
suplimentare pe parcursul activităţii la clasă, această 
noţiune rămîne a fi  neclară, precum conturul unor fîșii 
de păduri într-o dimineaţă învăluită în ceaţă.

Ideea scrierii articolului de faţă mi-a venit pe 
neașteptate: în cadrul unui training desfășurat la 
Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din 
Tiraspol, care avea drept obiectiv principal familiarizarea 
participanţilor cu tehnica de scriere a textelor. Întrucît nu 
eram la primul meu training, iar colegii de la instituţia 
respectivă aveau deja experienţă în acest domeniu, le-am 
propus să scrie un eseu despre necesitatea dezvoltării 
gîndirii critice. Eseul trebuia să constituie “materialul” 
în baza căruia urma să exersăm tehnica de scriere a  
textelor. În calitate de instructor, dar și de participant, am 
început să răspund la întrebările colegilor. Pe parcurs mi-am 
dat seama ce mă frămîntă: care ar fi  așteptările unei 
persoane decise să gîndească critic în actualul Sistem 
de învăţămînt (am scris cuvîntul Sistem cu majusculă 
intenţionat, accentuînd astfel puterea și rigiditatea lui). 
Doream să relatez nu atît despre avantajele acestuia 
(evidente și salutate), cît despre îndoielile și problemele 
celor ce vor căuta să activeze pe nou.

Voi încerca să dau niște răspunsuri; să-mi clarifi c 
punctul de vedere. Poate astfel îi voi ajuta și pe alţi 
profesori să înţeleagă ce se întîmplă cu ei, cu elevii lor, 
cu școala.

***
Primele impresii în urma utilizării tehnicilor LSDGC 

sînt copleșitoare. Dacă elevii au mai avut posibilitatea 
să gîndească independent, să-și exprime opiniile și 
să participe la dezbateri; dacă între ei și profesor sînt 
stabilite relaţii de încredere și respect reciproc; dacă 
școala este privită de elevi ca o componentă esenţială a 

vieţii lor,  atunci lecţia decurge într-o atmosferă animată, 
copiii lucrează uitînd de lene și oboseală. Dacă însă 
nu există libertatea gîndirii și a exprimării, respect și 
încredere – școala se transformă pentru copii într-o 
corvoadă. Și atunci ceea ce a fost interesant și captivant 
la training-uri, în clasă devine plictisitor și inutil.

Să presupunem că v-a reușit de minune. Sînteţi 
mulţumit atît dvs. cît și copiii. Peste puţin timp însă 
Măria sa Sistemul începe să le pună pe toate la loc 
(uneori chiar destul de nemilos pentru majoritatea 
actanţilor). Înţelegeţi că noile metode de activitate nu vă 
permit să le transmiteţi elevilor acel volum de cunoștinţe 
de care au nevoie la examene – pur și simplu nu dispuneţi 
de timp. Acest lucru este sesizat și de tradiţionalii “elevi 
buni”, în special de cei care asimilează și reproduc 
ușor informaţia „auzită” la ore, obţinînd note mari. Ei 
protestează de obicei astfel: “În ce mod ar putea să ne 
ajute la examene aceste dezbateri? Să nu pierdem timpul 
cu tot felul de presupuneri. Spuneţi-ne cum este corect 
și vom reţine”.

Atunci vă daţi seama că elevii au lacune în cunoștinţe: 
rămîn străine anumite noţiuni, nume, date, fapte etc. 
“Cine este vinovatul?”. Sînt convins că răspunsul 
elevilor la această întrebare este următorul: “Dle 
profesor, nu aţi abordat acest subiect”. Și într-adevăr, 
nu l-aţi abordat, nu le-aţi dictat, nu i-aţi rugat să noteze 
(odinioară însă toate acestea se făceau. Este vina dvs.? 
Unde aţi greșit? – Aţi dezvoltat gîndirea critică… Nu știu 
ce veţi răspunde la întrebarea cu “vinovatul”, dar, după 
mine, situaţia dată refl ectă confl ictul dintre rezultatul 
dezvoltării gîndirii critice și exigenţele Sistemului faţă 
de rezultatele învăţării. Problema nu constă în a găsi un 
răspuns, ci în a vă determina de ce parte a baricadei veţi 
fi  în acest confl ict: a Sistemului sau a celor care încearcă 
să-l modifi ce. 

***
Privitor la administraţie și colegi… De la început 

totul pare a fi  minunat: libertate la lecţii, activităţi în grup, 
discuţii, noi tehnici și metode (sînt în vogă). Dar nu poţi 
îmbrăca o haină extravagantă zilnic. Uneori gălăgia din 
timpul orei ajunge pînă în sălile vecine. Și atunci în ușă se 

Gîndirea critică în  
actualul sistem
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întrezăresc feţele alarmate (sau indignate) ale colegilor, care 
vă reamintesc “cu bunăvoinţă” de proverbul “Orice distracţie 
la timpul ei”. În cel mai bun caz cineva vă întreabă: “ Cum 
se face că cele realizate la lecţii nu coincid cu proiectarea 
calendaristică?”. Altcineva însă își permite să opineze: 
“Sistemul nostru de învăţămînt a dat omenirii savanţi cu 
renume (ca să vezi, nu sîntem niște proști!)”, “Pare să fi e un 
joc interesant, dar instruirea este un lucru serios”; “Orice 
sistem, chiar și unul imperfect, este mult mai efi cient decît 
componentele lui luate separat, fi e și foarte solide”.

Să amintim aici și de lipsa de experienţă în domeniul 
proiectării unei astfel de activităţi; textele propuse în 
materialele didactice nu implică mai multe posibilităţi 
pentru perceperea lor critică. De aceea, pentru a vă 
pregăti de lecţie aveţi nevoie de timp suplimentar, iar 
dacă numărul lecţiilor este mare, aveţi nevoie de și 
mai mult timp. Și iarăși vă afl aţi într-o dilemă: să vă 
conformaţi cerinţelor Sistemului sau să vă schimbaţi 
comportamentul profesional, sacrifi cînd timpul, relaţiile 
cu cei din jurul dvs. etc.

Difi cultăţile menţionate constituie doar începutul unei 
“căi aspre către stele”. Sistemului îi este caracteristic un 
anumit grad de fl exibilitate care vă permite să soluţionaţi 
(în mare, aceasta depinde de energia și competenţa 
dvs.) cu succes o parte din probleme. Elevii ar putea 
să vă susţină, administraţia – să vă înţeleagă și să 
accepte “tenta imprevizibilă și incomodă” a activităţii 
desfășurate. Nu vă grăbiţi însă să vă bucuraţi – vă veţi 
confrunta cu situaţii mult mai difi cile și, încercînd să 
le depășiţi, veţi conștientiza faptul că doar eforturile 
singulare nu sînt sufi ciente.

Îi învăţaţi pe copii să gîndească, le dezvoltaţi facultăţile 
intelectuale și contribuiţi la formarea unei viziuni despre 
lume. Dar examenul propus de stat le cere, în primul 
rînd, cunoștinţe concrete. În ce mod aţi putea interveni 
pe lîngă elaboratorii de teste? Cum veţi privi în ochii 
elevilor cărora le-aţi cultivat încredere în forţele proprii 
și pe care i-aţi învăţat că au dreptul la greșeală?

Elevii vă vor împărtăși deziluziile lor: libertatea 
exprimării, pe care aţi susţinut-o cu atîta pasiune, le-a 
adus doar probleme, iar cei care încearcă să schimbe 
regulile jocului sînt sancţionaţi. Ei vor aștepta să le 
oferiţi un răspuns. Care va fi  acesta?

Participînd în calitate de “elevi” la cursuri sau 
seminarii organizate astfel încît să nu puteţi lucra activ 
(cerîndu-vi-se doar să ascultaţi atent), vă veţi întrista. 
Această tristeţe va evolua în nemulţumire ori indignare, 
provocate de propria-vă superioritate (sau de o atitudine 
mai puţin critică faţă de voi înșivă, pe care n-aţi putut-o 
depăși). Simţind acest lucru, veţi reveni tot mai des la 
gîndul că atunci cînd sînt obligaţi să asimileze volumul 
de cunoștinţe necesar din punctul de vedere al Sistemului 
elevii dvs. trăiesc aceeași senzaţie. Veţi ajunge la 
concluzia că, de fapt, o bună parte din informaţia 

(propusă de Sistem!) pe care aţi încercat să o memoraţi 
cu atîta asiduitate, nu vă poate servi la nimic și că ea 
trebuie redusă considerabil. Veţi fi  de acord cu această 
idee, dar nu și în cazul disciplinei pe care o predaţi. Veţi 
simţi că sînteţi în stare să vă asumaţi rolul de ”expert” 
care să stabilească minimul necesar de cunoștinţe, dar la 
alte obiecte de studiu. În propria „albie” însă veţi încerca 
un sentiment de incomoditate, deoarece veţi decide cu 
greu de ce cunoștinţe au nevoie elevii dvs. și de care se 
pot lipsi. Veţi conștientiza cît de difi cil este să înfrunţi 
autoritatea Sistemului care v-a format ca specialist.

Să presupunem că aţi rezolvat aceste probleme. 
Vă așteaptă însă alte difi cultăţi. Care? Nu știu. Dar, cu 
certitudine, nu sînt ultimele.

***
Să tragem niște concluzii.
Care sînt exigenţele Sistemului? Să cunoști regulile 

și să activezi în conformitate cu acestea. Acţiunile 
dvs. deci se vor reduce la respectarea rigorilor în 
vigoare. Cine este responsabil de succesele sau 
insuccesele dvs.? Sistemul. Care sînt punctele lui forte? 
Stabilitatea și previzibilitatea (acestea sînt și punctele 
lui vulnerabile).

Ce ne solicită gîndirea critică? Să rezolvăm problemele 
legate de modifi carea Sistemului. Cine va fi  răspunzător  
pentru deciziile luate? Doar noi!

Care este avantajul reformării actualului Sistem? 
Gîndirea liberă și independenţa în acţiuni. 

Ce promovează, de fapt, gîndirea critică? 
Responsabilitatea pe care trebuie să ne-o asumăm pentru 
schimbarea societăţii, pentru elevii noștri, pentru noi 
înșine. 

Antoine de Saint-Exupéry zicea: „Sîntem 
responsabili pentru cei pe care i-am apropiat de noi”. 
În ce rezidă răspunderea noastră pentru cei pe care 
i-am „apropiat ” de gîndirea critică? Probabil în a nu 
apărea în faţa lor ca niște experţi; în a nu le ascunde 
adevărul – lumea nu întotdeauna este gata să accepte 
noile idei, ci, din contra, promovarea acestora deseori 
este condamnată; în a-i învăţa că au dreptul la alegere, 
dar și că sînt responsabili pentru alegerea făcută.

Ce presupune responsabilitatea faţă de propria 
persoană și faţă de societate? Să ne schimbăm noi înșine 
și viziunea noastră despre lume; să fi m mereu în căutare; 
să acceptăm faptul că uneori greșim, dar în cazul cînd 
avem dreptate, să ne promovăm poziţia; să ne susţinem 
tovarășii de idei. Totodată, să nu ne ascundem după 
părerile lor; să nu așteptăm să ne rezolve problemele 
altcineva – ministrul, inspectorul, directorul, autorul 
de manual, ci să creăm condiţii pentru soluţionarea 
acestora, să-i sensibilizăm și să le propunem sugestii 
celor ce iau decizii.

Uneori este destul de greu să implementăm noul, 
deoarece ne așteaptă necunoscutul și nu vom putea 
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găsi multe răspunsuri în experienţa noastră anterioară. 
Revizuiţi-vă viaţa: oare de puţine ori v-a fost dat să 
începeţi a trăi în condiţii noi? Oare bulversările provocate 
de schimbarea vechiului sistem nu au fost înlocuite cu 
bucuria realizărilor obţinute în noile condiţii?

Fie ca aceste situaţii să vă inspire încredere, iar 
efortul de reformare a Sistemului prin gîndire critică să 
se încununeze de succes.

Traducere: Mariana VATAMANU-CIOCANU
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“Căutaţi a face pe copii să preţuiască evenimentele 
mari ale istoriei noastre mai mult decît pe acelea din 
istoria altor popoare; ca să se convingă că strămoșii 
lor au fost eroii ce au luptat și și-au vărsat sîngele ca să 
conserve ţara care îi adăpostește astăzi; redeșteptaţi în 
inimile lor aceeași aprinsă iubire de ţară pe care și ei 
trebuie să o aibă ca urmași ai acestor eroi”.

(Spiru Haret)
Pentru predarea istoriei este necesară o adîncă 

documentare, un discernămînt în selecţia și expunerea 
materialului. Manualul de istorie reprezintă o sursă 
importantă în acest sens, dar nu singura. O culegere de 
texte pe diverse subiecte l-ar putea completa.

Formularea clară a obiectivelor instructiv-educative 
pentru fi ecare temă/lecţie asigură calitatea și efi cienţa 
învăţării istoriei. Profesorii pot realiza acest lucru, dar 
ar fi  mult mai util să-i implice în activitate și pe elevi. 
Astfel, obiectivele nu sînt impuse.

− În ce mod vom proiecta o predare efi cientă?
− Ce surse informaţionale vom utiliza?
− Care sînt cele mai potrivite metode, procedee?
− Cum pot fi  ele îmbinate?
− Cum vom organiza procesul de studiere a istoriei 

astfel încît să devină o plăcere și pentru elev, și 
pentru profesor?

Răspuns la unele dintre aceste întrebări vom găsi, 
dacă facem apel la metodologia proiectului Lectură și 
Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice. O lecţie 
care se desfășoară conform cadrului evocare/realizare 
a sensului/refl ecţie permite abordarea în profunzime a 
învăţării, și anume:

• relaţionarea ideilor noi cu unele cunoștinţe 
anterioare;

• stabilirea legăturilor dintre noul conţinut și 
experienţa cotidiană;

• organizarea și structurarea conţinutului 
informaţional;

• reorganizarea schemelor mintale prin asimilarea 
ideilor noi;

• focalizarea pe argumente care să fundamenteze 
ideile acceptate și învăţate;

• conexiunea dintre informaţiile noi și cele vechi, 
identifi carea ideilor principale dintr-un text și 
construirea prin refl ecţie personală a unui sens 
în cadrul materialului parcurs.

Elevilor li se oferă oportunităţi de formulare a 
propriilor defi niţii, reguli, concluzii.

În clasa a VII-a, la tema România în anii neutralităţii. 
Campania din 1916, am stabilit că la fi nele lecţiei elevii 
vor fi  capabili:

O1 – să enumere evenimentele principale din istoria 
României în perioada 15 iulie 1914 - iarna anului 
1917;

O2 – să explice noţiunile de neutralitate, convenţie 
militară;

O3 – să analizeze argumentat deciziile României în 
perioada anilor 1914 - 1917;

O4 – să-și exprime printr-un eseu atitudinea faţă de 
evenimentele importante din istoria neamului 
românesc.

În cadrul lecţiei, am folosit următoarele tehnici: 
imagini în avans, lectura ghidată, eseul, revizuirea 
imaginilor în avans, interogarea multiprocesuală.

La etapa evocare au fost afi șate patru imagini. 
Elevilor li s-a propus să descifreze mesajul istoric, fi ind 

anunţaţi că la sfîrșitul orei vor reveni asupra lui pentru a-l 
revizui și a-l completa. Ei au lansat și au notat pe tablă mai 
multe idei, apoi au identifi cat subiectul lecţiei. 

Scopul utilizării tehnicii imagini în avans a fost 
familiarizarea elevilor cu subiectul lecţiei și motivarea 

Îmbinarea tehnicilor LSDGC 
pentru menţinerea motivaţiei 

la lecţiile de istorie
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lor pentru lectura activă a textului, plasîndu-i în 
situaţia de a gîndi, a interpreta, a comenta imaginile 
care reprezintă chintesenţa informaţiei ce urmează a fi  
luată în discuţie.

Pentru prelucrarea datelor a fost selectată tehnica 
lectura ghidată. Ea poate fi  aplicată pe un text care 
nu a mai fost citit și care, prin subiectul și maniera 
de relatare, este motivant pentru elevi. Textul este 
fragmentat și analizat pe pasaje, ce conţin idei relevante 
pentru desfășurarea unor discuţii și permit să se facă 
unele presupuneri, predicţiuni. După fi ecare secvenţă 
profesorul pune întrebări, fără a aprecia imediat 
răspunsurile. La fi nele dezbaterilor, profesorul lansează 
o ipoteză pe care elevii o susţin sau o resping, utilizînd 
gestul de aprobare  sau cel de negare . Procedura 
se repetă pînă sînt citite toate fragmentele. 

Lectura textului pe secvenţe se desfășoară la etapa 
realizare a sensului. Aici elevii iau contact cu informaţia 
nouă, menţinînd interesul și motivaţia prin întrebări, 
presupuneri, implicare activă. Am aplicat tehnica 
interogarea multiprocesuală (formularea diferitelor 
tipuri de întrebări în baza taxonomiei lui Bloom: literale, 
de traducere, interpretative, aplicative, de analiză, de 
sinteză, de evaluare) la elaborarea întrebărilor orientative 
după fi ecare secvenţă. În funcţie de mersul discuţiei 
unele pot fi excluse, altele – reformulate. În cadrul 
lecturii ghidate apar obiective situaţionale care sînt 
realizate prin alte tipuri de întrebări.

SECVENŢA I
Primul război mondial a constituit apogeul 

confruntării dintre marile puteri pentru dominaţie 
economică, politică și reîmpărţirea lumii în zone de 
infl uenţă. El începe la 15 iulie 1914 cînd Austro-Ungaria 
declară război Serbiei. Rînd pe rînd, în război vor intra 
Puterile Centrale (Austro-Ungaria, Germania, la care 
vor adera Turcia și Bulgaria) și Antanta (Anglia, Franţa 
și Rusia). La sfîrșitul lui august, în război intraseră 28 
de ţări cu o populaţie de peste 1,5 miliarde de oameni. 

Atît Antanta cît și Puterile Centrale au exercitat presiuni 
asupra unui stat din centrul Europei, ambele cerînd 
intrarea lui în război.

După lectura individuală a primului pasaj pot fi  puse 
următoarele întrebări:

− Despre ce eveniment va fi  vorba în text?
− Ce război este numit mondial? 
− Ce cuvinte din text confi rmă acest lucru?
− Cum explicaţi noţiunea de apogeu?
− Asupra cărui stat din centrul Europei se exercitau 

presiuni, cerîndu-i-se intrarea în război?
Sarcina profesorului este de a ghida discuţia în 

așa mod încît elevii să fi e motivaţi să citească atent, 
să-și asculte colegii, să gîndească critic. Ei răspund la 
întrebări, fac presupuneri, invocă argumente și în fi nal 
iau o decizie pe care o exprimă gestual. De exemplu, 
la ultima întrebare, elevii pot numi mai multe ţări din 
Europa Centrală, de aceea profesorul le propune să 
pledeze pentru una dintre ele. 

− Dacă consideraţi că este vizată România, arătaţi 
gestul de aprobare, iar dacă este vorba de alt 
stat – gestul de negare.

Prin această acţiune își anunţă decizia toţi elevii (la 
discuţie participă doar o parte dintre ei). Astfel copiii 
își expun punctul de vedere, fi ind stimulaţi să citească 
următoarea secvenţă.

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE

ÎMBINAREA TEHNICILOR LSDGC PENTRU MENŢINEREA MOTIVAŢIEI LA LECŢIILE DE ISTORIE



D
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
N
r
.
5
(
1
5
)
 

a
n
u
l
 
2
0
0
2

55

SECVENŢA A II-A
România se afl a în zona de interferenţă a intereselor 

marilor puteri. Problema intrării României în război a 
fost discutată la Consiliul de Coroană din 21 iulie 1914. 
Opiniile au fost diferite: 

Carol I: “Prudenţa este o mare virtute, dar ea nu 
trebuie împinsă prea departe. Neutralitatea este o soluţie 
grea, care va face România să piardă înalta situaţie pe 
care a cîștigat-o”. 

P.P.Carp: “Nu putem rămîne neutri nici din punct de 
vedere moral, nici din punct de vedere material”.

N.Iorga: “... forţele cu greu adunate ale României nu 
pot fi  risipite în aventuri lîngă un stat, a cărui politică 
internă a fost întotdeauna dominată de tendinţa scăderii 
și slăbirii elementului românesc cuprins în el, cum e 
Austro-Ungaria”.

T. Ionescu: “După o lungă și dureroasă meditaţie nu 
văd cu putinţă pentru România decît o singură soluţie 
– neutralitate armată”.

I.C. Brătianu: “Cerem ca România să fi e neutră. 
Austria și Germania au pregătit războiul și l-au declarat. 
Nu ne-au făcut cinstea să ne comunice să luăm armele 
alături de ele. Să rămînem neutri”.

Pentru fragmentul propus vom formula următoarele 
întrebări:

− De ce statele europene erau interesate de intrarea 
României în război?

− Cum explicaţi noţiunea zonă de interferenţă?
− Care dintre imaginile de pe tablă refl ectă această 

idee?
− Unde a fost discutată problema intrării României 

în război?
− Ce personalităţi și-au expus opinia?
− Dacă aţi fi  asistat la ședinţa Consiliului de Coroană, 

pe cine dintre oratori i-aţi fi  susţinut și de ce?
− Ce poziţie va fi  acceptată în fi nal?
Este foarte important ca răspunsurile la ultima întrebare 

să fi e cît mai variate, refl ectînd diverse opinii. Pasul dat îi 
va motiva pe elevi să parcurgă atent următoarea secvenţă, 
pentru a căuta confi rmarea celor presupuse de ei și de 
colegii lor (neutralitate sau război).

Profesorul pune ultima întrebare pentru ca fi ecare 
elev să ia o decizie (exprimînd-o prin gesturile stabilite), 
apoi repartizează secvenţa. 

SECVENŢA A III-A
Politica neutralităţii, a neparticipării la război era 

singura care corespundea, la acea etapă, intereselor 
poporului român, ameninţat să fie strivit de marile 
puteri imperialiste, îndeosebi de Austro-Ungaria și 
Rusia. România va aștepta cu arma la picior spre a 
intra în război acolo și atunci, cînd va socoti necesar și 
potrivit intereselor sale. În vara anului 1916 presiunile 
din partea Antantei s-au intensifi cat. Vizavi de intrarea 

României în război s-au conturat două opinii:
1. Nicolae Iorga, Octavian Goga, Barbu 

Delavrancea susţineau intrarea în război de 
partea Antantei.

2. Petre Carp, Constantin Stere, Titu Maiorescu se 
pronunţau pentru intrarea în război de partea 
Puterilor Centrale.

Antanta cerea ultimativ României să intre în război 
“acum ori niciodată”.

După lectură, vor urma întrebările:
− Ce s-a schimbat pentru România în vara anului 

1916?
− Care a fost reacţia politicienilor români?
− Care era atunci soluţia cea mai convenabilă 

pentru România și de ce?
− Ce înţelegeţi prin expresia a aștepta cu arma la 

picior?
− Ce semnificaţie aveau pentru poporul român 

cuvintele acum ori niciodată?
− Cum va răspunde România la ultimatumul 

Antantei?
− Spre ce bloc militar se va orienta România?
Răspunsurile la ultima întrebare îi permit profesorului 

să formuleze sarcina pentru luarea deciziei (Antanta sau 
Puterile Centrale). 

Elevilor li se repartizează SECVENŢA A IV-A.
La 4 august 1916 a fost încheiată o convenţie militară 

între România, Rusia, Franţa, Anglia și Italia.
Art. 1. Părţile garantează integritatea teritorială 

actuală a României.
Art. 2. România va declara război Austro-Ungariei și 

va înceta relaţiile economice cu toţi inamicii aliaţilor.
Art. 3. Franţa, Anglia, Rusia, Italia recunosc dreptul 

României de a-și întoarce teritoriile anexate de Austro-
Ungaria.

Art. 5. Părţile se angajează să nu încheie pace 
separată.

Art. 7. Părţile se obligă să păstreze secretă această 
convenţie militară pînă la încheierea păcii generale.

− Care erau obligaţiile României conform 
convenţiei?

− De ce România a decis să încheie această 
convenţie militară?

− Va intra România în război? 
Elevii iau decizii, exprimîndu-le prin gesturile 

corespunzătoare (România va intra sau nu în război). 
La SECVENŢA A V-A va fi  audiat cîntecul Treceţi 

batalioane române Carpaţii. Elevii vor fi  întrebaţi:
− Ce emoţii v-a trezit acest cîntec?
− Ce sentimente încercau românii care treceau 

Carpaţii?
− De ce ofensiva a început anume în Carpaţi?
− Care a fost scopul operaţiunilor militare ale 

Armatei Române?
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− Care vor fi  rezultatele acestor acţiuni?
Stimulînd o gamă de răspunsuri, profesorul va 

formula sarcina pentru elaborarea propriului punct de 
vedere (succes sau insucces). 

SECVENŢA A VI-A va conţine următorul pasaj:
La 14 august 1916 România declară război 

Austro-Ungariei, iar la 15 august armatele române 
trec Carpaţii. Barbu Delavrancea afi rma: “Noi nu am 
intrat în haosul acestui măcel pentru cuceriri, ci pentru 
dezrobiri. Noi nu vrem ce nu este al nostru, ci vrem 
unirea cu fraţii noștri din Ardeal, Banat și Bucovina. Noi 
nu ne croim cu sabia o patrie nouă, ci ne-o întregim.” 
Ofensiva României n-a fost susţinută la timp de aliaţi și 
armatele germano-bulgare, după ce au înfrînt armatele 
române la Turtucaia, intră în Dobrogea unde sînt cu greu 
oprite. Comandamentul român a stopat înaintarea în 
Transilvania și a dat ordin de trecere la apărare. Trupele 
Puterilor Centrale au pătruns în Muntenia și Oltenia. O 
altă grupare a trecut Dunărea pe la Zimnicea. În așa fel, 
trei mari grupări inamice se îndreptau spre București.

Elevilor le sînt adresate următoarele întrebări:
− Care a fost scopul intrării României în război?
− Ce informaţii din text susţin aceasta?
− Cu ce probleme s-au confruntat armatele 

române?
− Găsiţi pe hartă localităţile unde au avut loc bătălii 

importante.
− Arătaţi cele trei direcţii de înaintare a inamicilor 

spre București.
− Care va fi  soarta capitalei?
În baza argumentelor expuse, elevii vor lua o nouă 

decizie (Bucureștiul va fi cucerit sau va fi salvat). 
Profesorul repartizează ultimul pasaj.

SECVENŢA A VII-A
Lipsa sprijinului armatei ruse a cauzat ocuparea 

capitalei. Armata, regele Ferdinand I (s-a urcat pe 
tron după moartea lui Carol I, la 27 octombrie 1914), 
Parlamentul, Guvernul, o parte a populaţiei civile s-au 
retras în Moldova.

“În teritoriul ocupat sînt numai ochi care plîng și 
inimi care suferă și speră”.

Armatele inamice au fost oprite la Oituz. Cînd 
trupele ruse au sosit să sprijine armata română, 2/3 
din suprafaţa ţării era ocupată. La începutul anului 
1917 frontul s-a stabilit pe Siret, Dunăre și pe braţul 
ei Sfîntul Gheorghe. În iarna anului 1917 a intervenit 
o pauză în desfășurarea operaţiunilor militare, ambele 
tabere epuizîndu-și mijloacele ofensive.

Nicolae Iorga, în cuvîntarea rostită în Parlament, 
la Iași, menţiona: 

“Domnilor deputaţi, în trecutul nostru mulţi oameni 
au suferit. Dacă sîntem ceva, nu sîntem prin biruinţa 
strămoșilor, ci prin suferinţa lor. Toate puterile noastre 

nu sînt altceva decît jertfa lor, strînsă laolaltă și 
prefăcută în energie”.

După citirea fragmentului, elevilor li se solicită să 
deducă ideea care le place cel mai mult și timp de 5 
minute să scrie în baza acesteia un eseu. Astfel trecem 
la ultima etapă a cadrului de învăţare – reflecţia. 
În continuare elevii lucrează în perechi, citindu-și 
eseurile (3 minute), cîteva dintre ele fi ind prezentate 
întregii clase.

În acest scop este utilizată tehnica gîndește-perechi-
prezintă. Ea permite implicarea tuturor elevilor, lucrul 
în pereche fi ind prima fază de evaluare critică a opiniei 
proprii.

La sfîrșitul acestei activităţi elevii revizuiesc, 
completează cu noi idei mesajul istoric al imaginilor 
analizate pe parcursul lecţiei. Tehnica revizuirea imaginilor 
în avans ne ajută să concretizăm următoarele aspecte:

• care dintre imagini refl ectă începutul primului 
război mondial;

• ce imagine reflectă România ca zonă de 
interferenţă a marilor puteri;

• pe care dintre imagini este prezentată intrarea 
României în război;

• ce imagine refl ectă confruntarea dintre blocurile 
militare;

• ce informaţie din text poate completa mesajul 
istoric al imaginilor.

Acasă elevii vor realiza axa cronologică a 
evenimentelor istorice discutate.

În cadrul lecţiei descrise au fost îmbinate cinci tehnici 
LSDGC, fapt ce a permis crearea și menţinerea motivaţiei 
pe parcursul întregii ore, iar demersul didactic a fost 
subordonat unui obiectiv major: formarea personalităţii 
capabile să exceleze în societatea modernă. 
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It is a well-known fact that many teachers who started to apply or are 
applying the RWCT Methodology see and feel a great change in their 
teaching activity. The students like the subject more, are more interested 
and motivated to attend your classes, try to talk to you everytime they 
have a chance to do so, complain that the lesson is already over, can easily 
express their thoughts, opinions etc. The same change you can feel about 
yourself: you are more confi dent in yourself, you really like to teach and 
you may even think that teaching is great, you discuss with your colleagues 
more often about your classes, about the techniques that worked or did not work, sometimes you may want to use 
something new during your teaching, because applying the same techniques all the time is very boring. And what 
really happens is you start combining different techniques so that you come with a set of new ones. 

I have been applying RWCT Methodology for almost four years and I have come with many new methods and 
techniques lately. It is something that I have adjusted to the topics, activities while Teaching English as a Second 
Language to different age students (from 11 - to 60 years old). 

One of the most effi cient techniques is called “3X5”. 
Procedure: Ask the students to think of fi ve nouns, fi ve adjectives and fi ve verbs. Write all the words in three 

columns. For example: 

Sun Nice Think
Computer Smart Go

Chair Bad Sleep
Window Brave Eat
President Motivated Run

 Explain to the students that they have to make sentences using the words from the board. But, remember, that 
each word has to be used fi ve times and that the students are allowed to use some other words too.

(for ex. The smart President is motivated to run from the problems).  As soon as you hear one of the words, 
mark it with a tick. When you have fi ve ticks next to a word, simply cut the ticks. This is what you must have in 
the end:

Sun Nice Think
Computer Smart Go
Chair Bad Sleep
Window Brave Eat
President Motivated Run

After you fi nished this, ask the students to erase one noun, one adjective and one verb they did not like, or it seemed 
to be diffi cult to make up examples with. Thus, what remains are four nouns, four adjectives and four verbs. The 
next procedure is the same, only each word has to be used four times. 

Sun Nice Think
Computer Smart

Bad Sleep
Window Eat
President Motivated Run

Again, you have many sentences, funny examples and after you have four ticks next to each word, ask the 
students to erase those they did not like (one noun, one adjective and one verb). The next procedure is the same, 
only each word has to be used three times. 

What happens if you apply RWCT 
Methodology for a long time…

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE
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Nice Think
Computer Smart

Sleep
Window
President Motivated Run

The next procedure is the same, only each word has to be used two times. Again, you have many sentences, 
funny examples and after you have two ticks next to each word, ask the students to erase those they did not like 
(one noun, one adjective and one verb). 

Think
Computer Smart

Sleep

President Motivated

The next procedure is the same, only each word has to be used only once.  Again, you have many sentences 
given by different students, funny examples and after you have marked each word, ask the students to write a short 
story or to make a freewriting using the left words.

Computer
Sleep

Motivated

 Comments and observations: It is an activity that 
makes everyone speak. Students are enthusiastic, have 
fun, use their imagination while participating in this 
activity. They do not simply produce sentences, they 
think about the examples they make. And also, it is a 
good exercise to automatise things. When students hear 
one and the same word many times, they can not easily 
forget it. 

Variations: This technique can be applied at any stage 
of the lesson, aiming to accomplish the objective/s for 
that specifi c lesson. 

− If the most important objective is to improve 
speaking and you have a specifi c topic to practice, 
then for the Evocation part you can ask the 
students to think about 5 nouns, 5 adjectives and 
5 verbs related to the topic. You can use the “3X5” 
technique and for the Realization of Meaning 
use any text having the same theme (apply the 
INSERT, Jigsaw and other techniques). The 
Refl ection part is very much up to each teacher 
to decide what is best for that class.  

− You have already done the Evocation and 
Realization of Meaning, then “3X5” is really 
good to be applied at the Refl ection as long as it 
covers the aspects discussed during the lesson. 
For example, ask the students to choose the fi rst 
fi ve things (nouns), fi ve actions (verbs) and fi ve 

adjectives they found interesting about the topic 
they had during the whole lesson. What remains 
- one noun, adjective and one verb can be used 
as a beginning for a story, fairy-tale, comments, 
critics, essay, given as a homework. 

− If the objective is to practice grammar (one of the 
grammar tenses, for example), the “3X5” can be 
easily applied. The number one condition is to 
give clear tasks: the procedure is the same, only 
the verbs have to be used in the Simple Present 
Tense, or Simple Past (it works really good while 
practicing irregular verbs), or Present/Past/Future 
Perfect Tenses etc.

− If the teacher wants the students to memorize the new 
vocabulary better, then “3X5” is really good too. 

− When teaching a language, we notice that our 
students usually do the same mistakes. The 
“3X5” works really well if focusing on the most 
frequently committed mistakes.  

− When having much time, the numbers in “3X5” 
can be changed, for example, “3X7”, or even 
“3X10”.

− You can use nouns, adjectives and verbs. Prepositions 
of place, time, etc., adverbs of time can be easily 
added and practiced. Thus, another technique may 
appear “ 5X5” or something of this kind.
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The list for variations may continue, there are very many 
things that can be practiced this way. But it is up to each 
teacher to decide what is best for his/her own students. 

Remember: Any technique or activity is really good 
when applied at the adequate stage of the lesson. When 
thinking about what technique you would like to use 

during the next lesson, keep in mind where will you 
use it: at the Evocation, Realization of Meaning or at 
the Refl ection? Because a technique used only for the 
sake of being used is worthless. 

Good luck!
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WHAT HAPPENS IF YOU APPLY RWCT METHODOLOGY FOR A LONG TIME…

Summary
The current edition of our magazine is dedicated to issues of rural schools.
In the column Curriculum Vitae are presented The Secondary School in Brinzeni, Edinet and 

Gymnasium in Zberoaia, Ungheni. These educational institutions partake of the Project School 
Assessment, initiated by educational Center Pro Didactica and intending to implement a new model of 
school improvement.

The column Quo vadis?  begins with the article written by M. Paiu, Educational System in Republic 
of Moldova: current situation and expectations. In addition to conversant presentation of educational 
situation in Moldova for the main, offering also solutions for amelioration, the author is referring tangential 
to the problems wherewith rural schools are confronting. In her article, Community Development - an 
impetuous demand of our time, T. Socolov presents many possibilities for working together with fi nancial 
institutions, with benefi ts also for schools from villages that are part in these projects. Small Rural School 
in transition, by V. Chicu, brings up specifi c problems of these kind of educational institutions. In his 
article, D. Ivanov, presents diffi culties that faces schools in the beginning of the new school year and 
Gr. Melnic, in his material, Lyceums in structural changes of education, speak well for re-formation 
of secondary schools and foundation of classic lyceums.  D. Andreev notices the importance of school 
libraries in educational processes.

 In the column Retrospective pedagogice, G. Cristea from Spiru Haret University in Bucharest, 
in the article Spiru Haret - the representative of social pedagogy, presents the contribution of this in 
development of Romanian education.

The column Vademecum Psihologic begins with the article School Anxiety - o problem of civic 
education, by S. Mitrofan, that presents the possibilities for outrunning this anxiety in order to improve 
civic education with reference to rural schools. Also here, N. Stan, in his article The temperament - the 
dynamic and power aspect of personality, shows us the importance for teacher to know the temperament 
of student in order to provide an effi cient educational process.

In the column Docendo Discimus, R. Copaceanu in his material, Applications of project method in 
mathematics, brings up a model of fulfi llment of this method in Lyceum. V. Babii and T. Bularga are the 
authors of article Musical development of pre-school children, where the readers could fi nd the methods for 
musical diagnosis and some recommendations for rising the musical creativity of children in this age. 

The column Dezvoltarea gîndirii critice (accomplished with the support of IRA International Reading 
Association) begins with presentation of scientifi c conference of teachers that are implementing the 
RWCT strategies in university. The magazine issues two materials from this meeting: New measures in 
didactic process in university, by L. Handrabura, and Didactic Communication, the general objective 
of teaching RWCT strategies in university, written by O. Cosovan and T. Cartaleanu. In the fi rst article 
is invoked the demand for wide application of RWCT project in universities as a connection condition 
of high education at the requirements of contemporary society. In the second article the authors propose 
an analytic schedule. S
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