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RUBRICA REDACTORULUI

De la primul cuvînt tipãrit pînã la receptarea lui prin
Internet istoria a înregistrat o dezvoltare fulminantã a
mijloacelor de informare, reþelele de comunicare, presa
scrisã, multiplele posturi radio ºi TV creînd o realitate
hic et nunc.

Vîrtejul informaþional ne solicitã pe zi ce trece tot
mai mult, impunîndu-ne noi abilitãþi, comportamente ºi,
de ce nu, principii. Pentru a ne orienta în lumea realã ºi
cea virtualã trebuie sã dãm dovadã de discernãmînt ºi
sã fim bine documentaþi, altfel riscãm sã ajungem pradã
valului sau momentului.

În ultimul deceniu, în republica noastrã influenþa mijloacelor de comunicare în masã s-a intensificat datoritã
schimbãrilor survenite atît la nivelul sistemului însuºi, al practicilor sale, cît ºi la nivelul societãþii ºi al publicului.
Aceste metamorfoze presupun o varietate de surse informative, libera rãspîndire a presei scrise ºi a posturilor de
alternativã ale audiovizualului.

ªcoala este asemeni unei oglinzi ce reflectã fidel modelul societãþii. Astãzi, ca niciodatã, ea parcurge o perioadã
dificilã, educaþia fiind plasatã într-un nou context sociocultural, în care monopolul instituþiilor formale este spart ºi
înlocuit de influenþe formative ale mass-media, calculatorului ºi strãzii.

Tînãrul nu ºtie care sînt alternativele, el trebuie învãþat sã aleagã ºi orientat spre criteriile selectãrii. “Copiii cresc
în mijlocul unui bombardament informaþional fãrã precedent în istoria umanitãþii... ªcolile urmeazã sã-ºi modifice
centrul de interes ºi sã se axeze pe pregãtirea unui segment mai mare al populaþiei conform unei noi abordãri a
educaþiei, astfel încît sã recunoascã tehnicile ºi modelele din ce în ce mai sofisticate ale persuasiunii” (H. Rank).

Se impune o regîndire a educaþiei în ansamblul ei, pentru a putea oferi o alternativã realã exploziei de influenþe
educative, în special celor necontrolate ºi nefaste, care atrag incomparabil mai mult tinerii decît procesul instructiv
al ºcolii.

Mass-media modeleazã educabilii mai mult decît alte instituþii ºi vine în contact cu ei pe o duratã mai lungã,
devansînd influenþa familiei, ºcolii, bisericii etc. Educaþia pentru mass-media, element al “noilor educaþii”, presupune
pregãtirea elevilor pentru receptarea adecvatã a mesajelor, formarea ºi exprimarea atitudinilor critice faþã de orice
sursã, selectarea datelor cu adevãrat necesare din acest val informaþional.

În viaþa socialã ºi în activitatea ºcolarã, un rol important îi revine ºi comunicãrii, fenomen mai complex decît
informarea. Nevoia de comunicare este determinatã de oscilarea continuã spre sine ºi spre ceilalþi, pentru a fi înþeleºi,
pentru a conºtientiza comuniunea sau pentru a ne autoevalua obiectiv personalitatea.

Schimbul continuu de mesaje realizeazã o relaþie interumanã durabilã care menþine ori modificã comportamentul
individual sau de grup. Pus în situaþia de a „concura” cu sursele de informare existente, cadrul didactic va cãuta sã
fie credibil, atractiv, competent.

Deoarece actul comunicãrii presupune nu numai un schimb de informaþii, idei, semnificaþii, ci ºi de atitudini,
relaþii, competenþe, profesorii vor urmãri cu precãdere sã fie înþeleºi, respectaþi, valorizaþi. Ca toate acestea sã se
întîmple ºi procesul de instruire sã devinã un act de culturã, vom pune accentul pe motivaþii, empatie ºi comunicare,
creînd un climat propice activitãþii de învãþare.

Argument

Nadia CRISTEA
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QUO VADIS?

ÎNTR-O COMPETIÞIE ACERBÃ A SURSELOR DE
INFORMARE

O privire retrospectivã... spre veacul al XV-lea,
bunãoarã, secol asimilat începutului „Galaxiei
Gutenberg”, ne edificã cel mai bine asupra modestiei de
altã datã a mijloacelor de informare în masã. Cartea
tipãritã, în raport cu textele manuscrise, e adevãrat, fãcea
„ravagii informaþionale”, cãci omenirea, în primul rînd
societãþile culte din Europa, deveniserã deodatã
posesoare ale unui izvor bogat, generos ºi, poate
principalul, extrem de abundent de cunoºtinþe mereu
înnoitoare ale intelectului uman.

Apariþia, în secolele urmãtoare, a publicaþiilor
periodice nu a produs o schimbare bruscã, imediatã, în
acumularea, de cãtre societate, a informaþiei: primele
ziare, din Italia, Saxonia, Bavaria ºi Þãrile de Jos, aveau
tiraje reduse, periodicitate aproximativã, iniþial, în sec.
XVI-XVII, fiind tratate cu o anumitã neîncredere de
potenþialii cititori. Abia în sec. XVIII, în Marea Britanie,
gazetele devin un bun aproape cã general recunoscut,
fenomen ce avea sã se extindã pe la mijlocul veacului
urmãtor ºi în Franþa, în þãrile scandinave, în Imperiul
Habsburgic, în Statele Unite ale Americii, apoi, în
deceniile urmãtoare, ºi în þãri mai puþin dezvoltate ca
Rusia, România, Grecia etc. În a doua jumãtate a sec.
XIX în Europa ºi în America prinde a se generaliza ca
mijloc estetic, dar ºi informativ fotografia. Secolul XX

Impactul mass-media asupra
educaþiei tineretului

se deschide cu avîntul cinematografiei ºi al radioului,
care au frapat atît de mult ºi atît de temeinic imaginaþia
oamenilor, încît apãruse convingerea cã s-a ajuns la
limita posibilitãþilor de materializare a mass-media.

Vine însã rîndul televiziunii – din a doua jumãtate a
secolului trecut televizoarele încep a cuceri vertiginos
o casã dupã alta, un oficiu dupã altul. Magnetofonul ºi
aparatele video au lungit substanþial viaþa emisiunilor
radio ºi TV, a filmelor de tot felul, concomitent lãrgind
spectrul de evenimente ce puteau fi fixate ºi multi-
plicate. Apariþia Internet-ului a încununat, cu certitu-
dine, eforturile ºi chiar ºansele intelectului uman în a
descoperi noi modalitãþi de multiplicare ºi difuzare a
informaþiei, din nou lãsînd impresia de atingere a unei
limite a acestor posibilitãþi inventive.

Fãrã a ne lansa în pronosticuri (dar convinºi cã aceste
posibilitãþi sînt, totuºi, nelimitate – aºa cum ne-o
demonstreazã evoluþiile în domeniu în ultimii 150 de
ani), constatãm cã la ora actualã omenirea are la
dispoziþie un sistem mass-media extrem de bogat, vast,
divers, practic nelimitat ºi inepuizabil. Acestea se aflã
într-o neafiºatã, dar acerbã competiþie pentru a capta
atenþia, interesul beneficiarilor. Problema e ce ºi cum
alege fiecare din sutele de milioane de beneficiari.

Pe la mijlocul sec. XX, bibliograful ºi culturologul
român N. Georgescu-Tistu nota, cu referire la „forma
clasicã a cãrþii”: „Deºi concuratã de radio ºi cinema-
tograf, [...] va rãmîne instrumentul cel mai temeinic
pentru cultivarea sufletului oamenilor ºi pentru
înþelegerea paºnicã dintre ei... instrumentul cel mai
subtil de perfecþionare a minþii noastre”. Aprecierea,
credem, rãmîne valabilã ºi la începutul sec. XXI; mai
mult încã – ea poate fi nu numai extinsã, dar ºi atribuitã,
în mãsurã aproape cã egalã, ºi presei periodice din
epoca noastrã.

Tocmai de aceea, presa periodicã din zilele noastre,
concuratã la grade ºi niveluri diferite de radio,
cinematografie, TV ºi Internet, va constitui obiectul

Vlad POHILÃ

ziarist
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QUO VADIS?

analizei noastre vizînd impactul mijloacelor de
informare în masã asupra educaþiei tineretului. Am
fãcut aceastã opþiune pentru cã, în pofida unor stãri de
spirit pesimiste, existã multe evidenþe în favoarea
vitalitãþii presei periodice ca mijloc de informare (ºi)
a tineretului, chiar dacã nu putem pune la îndoialã sub
nici o formã fascinaþia televiziunii ºi poate ºi mai
mult – a Internet-ului.

Vorba e cã societatea noastrã rãmîne una încã tra-
diþionalistã, fidelã unor sau chiar multor valori ale
trecutului (ne referim, evident, la un trecut nu prea
îndepãrtat). Se face simþitã o încredere mai mare,
nealteratã, a generaþiilor actuale faþã de cuvîntul
tipãrit. ªi dacã bunicii ºi pãrinþii (persoane în vîrstã
de 60-70 ºi, respectiv, 35-55 de ani) au ca sursã de
informare ziarul/revista, nepoþii, respectiv, copiii
acestora, le urmeazã exemplul. Atunci cînd pãrinþii
sau bunicii discutã despre un articol „incendiar” din
Timpul, Literatura ºi arta, Flux sau Jurnal de
Chiºinãu, urmaºii lor, chiar ºi cei obsedaþi parcã
exclusiv de Internet, se vãd cumva obligaþi sã ia
cunoºtinþã de conþinutul respectivului material de
gazetã. Existã ºi problema accesibilitãþii, vãzutã din
mai multe puncte de vedere. Nu toate ziarele ºi
revistele de la noi au versiuni electronice, prin urmare,
vrei nu vrei, apare necesitatea de a se recurge la
varianta lor clasicã, tipãritã. Apoi, problema
accesibilitãþii are în Republica Moldova ºi o faþetã
financiarã: dacã un numãr de ziar costã de la 1 la 3
lei, o orã la Internet este de cel puþin 6 lei. O emisiune
TV, care ar concura un articol de ziar, devine greu
accesibilã unui strat important de tineri cum sînt
studenþii veniþi de la þarã: de obicei, ei stau în cãmine
fãrã televizoare sau închiriazã spaþii locative în
condiþii mult prea modeste, care adeseori exclud
televizorul (în multe cazuri dîndu-se preferinþã
Internet-ului, chiar dacã implicã eforturi supli-
mentare, adeseori substanþiale). Intervine, fireºte, ºi
caracterul efemer al emisiunii TV, în raport cu
articolul de ziar, ultimul avînd o existenþã cu o duratã
incomparabil mai lungã.

Deºi nu dispunem de date ale unor sondaje socio-
logice specializate (care s-ar putea nici sã nu fi fost
efectuate la noi), conform unor observaþii particulare –
atît ale subsemnatului, cît ºi ale unor colegi de breaslã,
angajaþi ai redacþiilor de ziare ºi reviste de la Chiºinãu,
la ora actualã, în Republica Moldova, chiar dacã nu se
poate vorbi de o prioritate acordatã presei periodice ca
sursã de informare, totuºi, nu e cazul (încã) sã vorbim
nici de o strîmtorare masivã a ziarelor ºi revistelor, de
cãtre radio, TV sau chiar Internet. Aceastã stare de
lucruri va perpetua, cu certitudine, încã vreo cîþiva ani,
încã un deceniu, poate ºi mai mult. Un factor impor-
tant pentru menþinerea situaþiei rezidã, neîndoios, în
conþinutul, în calitatea ziarelor ºi revistelor.

CE PRESÃ LI SE PROPUNE TINERILOR?

Cu 15-20 de ani în urmã, ca ºi în alte republici ex-
sovietice ºi ca  în alte þãri pe atunci socialiste, în Repub-
lica Moldova exista un segment clar de presã numit
„pentru copii ºi tineret”.

Transformãrile de ordin social ºi economic survenite
în ultimele douã decenii au schimbat datele problemei,
încît în prezent nu se mai face asemenea delimitare.
Totuºi, putem vorbi ºi acum de ziare ºi reviste pentru
copii ºi tineri. Vom aminti aici, în primul rînd: ziarul
Florile dalbe (pentru copii ºi adolescenþi), revista A mic
(idem), revista Noi (pentru adolescenþi), revista Alunelul
(pentru copii), în fine – un ziar cu denumire semnifi-
cativã, Tineretul Moldovei. De aproape un deceniu apare
o revistã de culturã „a tinerilor scriitori” – Contrafort.
Au pagini tematice pentru copii ºi tineret mai multe
publicaþii cu tiraje apreciabile: hebdomadarele Flux,
Jurnal de Chiºinãu, Timpul, Sãptãmîna, autorii,
redactorii acestor pagini punînd accentul pe aspectul
cognitiv ºi pe cel distractiv, precum ºi pe cel sentimen-
tal al abordãrii problemelor.

Un sondaj de opinie, efectuat de subsemnatul printre
studenþii de la douã facultãþi ale Universitãþii de Stat din
Moldova, facultãþi pe care le considerãm eminamente
umanistice (de filologie românã ºi de limbi strãine) ne
prezintã un tablou destul de dezolant al interesului
tinerilor studioºi faþã de presa de la noi, destinatã lor.
Astfel, din totalul de 30 de chestionaþi, doar 8 (ceva mai
mult de 20 la sutã) au citit publicaþiile enumerate mai
sus ori mãcar au auzit de ele. Aproximativ cîte o treime
dintre ei sînt cititori mai mult sau mai puþin fideli ai uneia
din aceste publicaþii (cîte 11 – ai Timpului ºi Jurnalului
de Chiºinãu, 12 – ai Sãptãmînii, 7 – ai Tineretului
Moldovei); 6 tineri citesc Flux (4 din ei – exclusiv Flux);
1 persoanã (conform declaraþiei sale – scrie versuri, vrea
sã devinã poet sau eseist/critic literar) citeºte cu
regularitate Contrafort; relativ mulþi (17 din 30) au alte
opþiuni în ale lecturii: Literatura ºi arta (12), Democraþia
(5), Fãclia, Accente (4), Glasul naþiunii (3), Capitala (2)
etc. Aproape jumãtate din respondenþi au citit cîndva
Florile dalbe, Noi, A mic, Alunelul; cam tot atîþia pretind
cã aceste publicaþii sînt în prezent citite de fraþi sau surori
mai mici, de alte rude aflate la vîrsta copilãriei sau
adolescenþei.

Solicitaþi sã dea o notã/apreciere acestor publicaþii,
cei mai mulþi (25 sau peste 80 la sutã) au declarat cã
ziarele respective le satisfac pe deplin necesitãþile
intelectuale, cognitive, informaþionale. Aproape
jumãtate din ei (14) au exprimat rezerve faþã de Tineretul
Moldovei, considerînd, în primul rînd, cã e un ziar
excesiv de politizat, apoi cã e vulgar, în fine – cã ar pune
miza pe senzaþii ºi istorii sentimental-lacrimogene.

La o analizã mai atentã a materialelor din presa
noastrã pentru tineret, am încercat sã delimitãm ce le

IMPACTUL MASS-MEDIA ASUPRA EDUCAÞIEI TINERETULUI
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propune ea eventualilor destinatari. Aproape toate
publicaþiile amintite mai sus dau prioritate urmãtoarelor
grupuri tematice: a) divertisment, b) sfaturi utile
(inclusiv sfatul specialistului – al medicului, juristului,
managerului etc.), c) infracþional, cu subdiviziunile
obligatorii aa) droguri ºi bb) traficul de „carne vie”,
d) confesiuni sentimentale, e) pregãtirea ºi
perfecþionarea profesionalã. ªi dacã la capitolul
„culturã generalã/culturalizare” am mai putut sclipui
cîteva materiale în perioada analizatã (lunile ianuarie,
februarie, martie 2004), apoi la compartimente atît de
importante ca educaþia civicã ºi educaþia moralã a
tinerilor restanþele sînt de-a dreptul alarmante. Acestea,
ca sã-l parafrazãm uºor pe Caragiale, în presa noastrã sînt
sublime, dar lipsesc (aproape) cu desãvîrºire. Douã
excepþii meritã a fi menþionate, chiar dacã se aflã în to-
tal contrasens în ceea ce priveste mesajul. Jurnal de
Chiºinãu scoate sãptãmînal o paginã de excepþie, avînd
genericul „Nu ne furaþi viitorul”, în care sînt prezentate
contrastiv pãrerile unor oameni în etate, nostalgici dupã
un regim perimat, votanþi ai comuniºtilor în 2001, ºi
obiecþiile tinerilor, care, în proporþie covîrºitoare, îºi
leagã viitorul de orice, numai nu de doctrina ºi practica
comunistã, odioase în opinia noii generaþii. Celãlalt
exemplu ni-l oferã sãptãmînalul Tineretul Moldovei, care
publicã numãr de numãr o avalanºã de materiale cu o
prestaþie profesionalã suspectã, toate promotoare ale
unor viziuni ºi idei nocive privind istoria naþionalã,
identitatea noastrã etnicã ºi lingvisticã, calomnii pe cît
de primitive, pe atît de dezgustãtoare la adresa unor
personalitãþi marcante ale culturii ºi politicii româneºti.

S-ar pãrea cã printre tineri existã un procent însemnat
de blazaþi, indiferenþi, indeciºi etc. , motiv ce determinã
anumite redacþii sã evite a-i pune pe tineri în faþa politicii.
Este, credem, o scãpare, o eroare, cãci tocmai din acest
motiv ar trebui sã se acorde mai multã atenþie politicii
ca o prioritate pentru tineri. În caz contrar, numãrul celor
apatici, indeciºi etc. va creºte continuu, iar preferinþele
multor tineri se vor pierde în noianul de opþiuni ale
majoritãþii conservatoare. Observaþia rãmîne în mare
parte valabilã ºi în ceea ce priveºte promovarea în presã
a problemelor de moralã. Presa ar trebui sã punã accentul
pe perpetuarea valorilor eticii naþionale tradiþionale,
perene – pe de o parte, ºi pe familiarizarea tinerilor cu
temeiurile modelului moral modern, european, ferit de
modelul înrãdãcinat, generator, al tipului de homo
sovieticus, care constituie un serios impediment în calea
revenirii noastre în Europa, dar ºi a reintegrãrii
moldovenilor în societatea româneascã.

Astea fiind spuse despre raportul „presa de limbã
românã în Republica Moldova versus tînãra generaþie”,
putem deduce astfel cã tinerii, sau cei mai mulþi dintre
ei, cunosc, citesc presa naþionalã destinatã mai mult
sau mai puþin lor; de asemenea – cã ei, tinerii, se
orienteazã destul de bine în ceea ce priveºte mesajul

acestor publicaþii. Totuºi, nu putem vorbi despre un
impact real al acestei categorii mass-media asupra
educaþiei, formãrii tinerilor. Concluzia datã am tras-o
din rãspunsurile pe care le-am primit de la cei chestionaþi
la urmãtoarea întrebare: „Publicaþia /-ile/ numitã/-e/ de
Dvs. constituie pentru Dvs. o necesitate: a) vitalã,
b) intelectualã, c) cognitiv-informaþionalã; d) de altã
naturã?”. Doar 8 (nici o treime) din respondenþi au
afirmat (ºi încã cu anumite rezerve, unii) cã presa
naþionalã ar fi pentru ei o necesitate intelectualã, even-
tual cognitivã. Întrebaþi dacã îºi completeazã altfel
asemenea necesitãþi, 17 (ceva mai mult de 50 la sutã) au
rãspuns pozitiv. „Cum? Din care alte surse? Daþi
preferinþã acestor surse?” – la aceste întrebãri ºi mai
mulþi au rãspuns cã citesc ºi alte publicaþii periodice
(„strãine” – adicã din alte spaþii geografice sau în limbi
strãine) ºi cã în genere dau preferinþã altor ziare ºi reviste
decît cele enumerate pînã acum în sondaj.

În fond, nimic de mirare, dacã luãm în calcul cã,
raportat la numãrul de populaþie, dar mai ales la marea
diversitate de opþiuni ºi interese ale tinerilor, desigur,
avem o presã periodicã localã, în limba românã, extrem
de modestã. În asemenea situaþie, e absolut în firea
lucrurilor sã se producã un transfer de atracþie spre
periodicele din alte pãrþi. Am încercat sã clarificãm de
unde anume. Din România, în Republica Moldova (cu
deosebire – la Chiºinãu) se difuzeazã un numãr limitat
de ziare ºi reviste, dintre acestea au o realã prizã la
tineri publicaþiile: a) cu... integrame, b) cu vedete ale
muzicii, filmului, TV, sportului ºi c) cele cu tot felul
de istorii sentimentale – cu precãdere, în rîndul
tinerelor. Am putut constata cã unele din aceste
publicaþii sînt citite de tinerii noºtri (respondenþii au
indicat, ce-i drept, un numãr limitat, totuºi, de titluri,
exclusiv de reviste: Acasã, Arborele lumii, Integrame
(cîteva ediþii separate – pentru începãtori, pentru
avansaþi etc.); Viva, Povestea mea, Întîmplãri
adevãrate, Patima; o singurã persoanã a declarat cã
citeºte cu regularitate versiunile româneºti ale
revistelor FHM, Penthouse, Cosmopolitan, Elle, fãcînd
ºi precizarea: „Sînt foarte, foarte scumpe, dar meritã!”).

De asemenea, am stabilit cã fiecare din aceastã
categorie de reviste are asupra cititorilor de la noi un
impact propriu, irepetabil ºi adeseori nu pe deplin
conºtientizat, neapreciat la justa valoare. Deºi în
cadrul sondajului nu am primit rãspunsuri/constatãri
întru totul clare, ba chiar am observat o anumitã
nesiguranþã în caracterizarea presei din România (în
raport cu cea de la Chiºinãu), totuºi, anumite frînturi
de gînduri ale respondenþilor ne-au întãrit opinia cã,
oricît de modestã ºi de anemicã, prezenþa aici a presei
periodice de la Bucureºti îºi are un rost, în multe
privinþe major, fie ºi pentru un numãr limitat de
persoane. Astfel, publicaþiile cu integrame, pe lîngã un
imbold/efect cognitiv, au un rol însemnat (deºi discret)

QUO VADIS?



8

la o mai bunã cunoaºtere a limbii materne, îmbogãþirea
vocabularului, familiarizarea cu noi sensuri, noi forme
gramaticale, ortograme inedite etc. Revistele cu vede-
te – cele din România, spre deosebire de cele din Rusia,
dupã cum vom vedea ceva mai jos –, îi au în vizor atît
pe promotorii valorilor artistice, culturale româneºti,
cît ºi europene, mondiale. Articolele, imaginile au în
genere un conþinut decent, de regulã, în ele accentul se
pune pe culturã, apoi pe divertisment. În fine,
publicaþiile cu istorii sentimentale au meritul de a
promova un sistem de valori educaþionale, o moralitate
de care am fost îndepãrtaþi ºi de care mai sîntem încã
rupþi, un model de comportament social ºi/sau famili-
al pe care ar face bine sã-l urmeze cît mai mulþi tineri
de la noi. Avem a face, în cazul presei din România,
cu un impact discret, indirect, colateral, deoarece
(indiferent de cauze: de ordin organizatoric, cu substrat
politic, concurenþial etc.) nu existã la noi nici un fel de
stimulenþi pentru propagarea acestei categorii mass-
media. În consecinþã, impactul presei de la Bucureºti
este, în mod obiectiv, puþin signifiant asupra
sufletului ºi minþii tinerilor basarabeni, departe de
efectul care ar trebui sã-l aibã ºi fãrã de care nu putem
miza pe o revigorare complexã a potenþialului intelec-
tual, sistemului de simþiri/senzaþii, a scãrii prioritãþilor
morale ºi opþiunilor politice.

Iar tinerii de la noi, ca ºi de pretutindeni, de altfel,
dornici de a cunoaºte, de a experimenta, sînt predispuºi
sã caute acolo unde sperã sã gãseascã noi informaþii,
cunoºtinþe, modele. O caracteristicã a tinerei generaþii
de la noi o constituie cunoaºterea limbilor strãine:
engleza face ravagii, adunînd tot mai mulþi „fani”, adepþi,
simpatizanþi; în virtutea unei tradiþii, nu este neglijatã
nici franceza; spaniola ºi germana au ºi ele anumite
tradiþii de studiere; acestor douã limbi le face tot mai
mult concurenþã italiana, care, dintr-o limbã „a muzicii
ºi muzicienilor” – cam la aceasta se reduceau în URSS
valenþele limbii lui Dante – este tratatã cu tot mai mult
interes ºi de alþi reprezentanþi ai domeniilor umanitariste,
dar ºi de alte categorii profesionale – sã zicem, de
numeroºi businessmani.

Puºi în situaþia de a-ºi pãrãsi baºtina în cãutarea unei
surse de existenþã mai decentã, sute de mii de moldoveni,
cu precãdere tineri, au plecat la munci în diferite þãri din
Europa, Asia, America, mulþi stabilindu-se acolo cu
traiul, fie provizoriu, fie pentru totdeauna. Este relativ
mare ºi numãrul celor plecaþi peste hotare la studii – în
acest caz putem vorbi exclusiv de tineret. Poate ca
niciodatã în istoria sa, societatea basarabeanã a devenit
una surprinzãtor de poliglotã.

Astfel, în localitatea de baºtinã a subsemnatului, o
comunã cu circa douã mii de locuitori, din judeþul
Soroca, am constatat „emigraþii de ordin economic” în
14 state de pe mapamond, de unde s-au întors sau se
întorc periodic cunoscãtori a 12 limbi! Nu mai mirã pe

nimeni faptul cã acum se aflã printre noi cunoscãtori
de idiomuri mai rare ca portugheza, polona, turca,
araba, sau greaca, ori chiar de graiuri de-a dreptul
exotice precum ceha, sîrba, slovena, ivrit (ebraica
modernã), albaneza, irlandeza. E curios a menþiona în
context cã nimeni dintre basarabenii plecaþi în
strãinãtate, indiferent de scop, termen etc. nu ºi-a pus
problema, dilema: „A învãþa sau a nu învãþa limba þãrii
gazdã?”, tot aºa cum nu au invocat motive de sãnãtate,
de vîrstã, de capacitãþi intelectuale ca sã evite aceastã
povarã – orice s-ar spune, nu dintre cele uºoare. (De
asemenea, poliþia, Interpolul sau alte organisme
abilitate nu au denunþat nici un caz de împotrivire a
moldovenilor în studierea limbii de stat acolo unde s-au
dus ca sã-ºi aranjeze viaþa mai bine).

Aceºti basarabeni, destul de numeroºi, aflîndu-se
departe de patrie, lipsiþi de sursele de informare de
acasã, în mod firesc au cãutat acolo alte izvoare de
informare, de multe ori devenind cititori ai unor ziare
ºi reviste din þãrile-gazdã. Revenind acasã, unii au
simþit lipsa unor organe de presã cu care se obiºnuiserã.
Nimic însã nu le poate umple acest gol: în Republica
Moldova nu existã o reþea/o organizaþie care ar asigura
primirea/difuzarea presei periodice din alte þãri decît
din România, Rusia ºi încã vreo cîteva state din spaþiul
CSI. Studenþii chestionaþi de noi ºi-au manifestat ºi ei
dorinþa de a citi în limbi strãine, declarînd însã în
unanimitate cã sînt lipsiþi cu desãvîrºire de aceastã
ºansã. Doar un respondent ne-a informat cã în cîteva
baruri „elitiste” din Chiºinãu sînt expuse pentru
vînzare, cu o relativã regularitate, ziare de mare tiraj
(ºi de mare prestigiu, credibiltate) din Vest: Le Monde,
Il Messaggero, Corriere della Roma, El Pais, The
Guardian, The Times, Der Zeit º.a. (Am verificat
informaþia ºi s-a dovedit a fi veridicã: în luna martie
2004 unele din aceste ziare puteau fi într-adevãr
achiziþionate cel puþin la un bar de pe str. Armeneascã
din Chiºinãu). Preþurile sînt acceptabile pentru
occidentali, eventual – pentru cei veniþi din þãrile
apusene, dar exorbitante pentru un moldovean
„mediu”, fie el ºi cu un capital acumulat în sudoarea
frunþii pe la patroni americani, francezi, italieni,
spanioli, greci, evrei etc.

Astfel, constatãm o reducere, o limitare a posibilu-
lui impact al mass-media asupra educaþiei tineretului
prin absenþa presei periodice în alte limbi decît româna
ºi rusa ºi care ar suscita interesul purtãtorilor acestor
idiomuri.

O ISPITÃ PE CÎT DE MARE, PE ATÎT DE
DEMOLATOARE

Ar fi nedrept, naiv chiar, sã credem cã sfera de
interese ºi de posibilitãþi ale tinerilor noºtri se limiteazã
la segmentul de presã despre care am tratat pînã acum:
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publicaþiile de limbã românã de la Chiºinãu ºi de la
Bucureºti, cãrora li s-ar adãuga, mai ales cu titlu de
dorinþã, aspiraþie, intenþie ºi unele ziare din Occident.
Golul informaþional creat de prezenþa modestã a presei
periodice în limba maternã ºi/sau una nou învãþatã este
completat cu prisosinþã de existenþa în Republica
Moldova a unui puternic curent informaþional în limba
rusã, care poate fi divizat cu totul convenþional în trei
categorii: a) publicaþiile periodice locale, b) publicaþiile
de la Moscova, c) publicaþiile mixte (duplexuri –
periodice de origine moscovitã, dar cu versiuni ºi/sau
suplimente speciale pentru Republica Moldova).

Din prima categorie meritã a fi menþionate ziarele
Vremia (cotidian), Chiºiniovskie novosti, Novoe
vremia, Moldavskie vedomosti (sãptãmînale). Nici una
din aceste publicaþii nu este destinatã special
tineretului, dar toate se orienteazã spre sufletele
tinerilor, chiar ºi Chiºiniovskie novosti, cu un mesaj
ramolit, de facturã stalinistã, nostalgic-sovieticã. Novoe
vremia ºi Moldavskie vedomosti au o linie destul de
cumpãtatã, corectã, manifestînd o apreciabilã loialitate
faþã de naþiunea titularã a Republicii Moldova, în timp
ce Vremia promoveazã un discurs profund imperial,
ºovin rus, antiromânesc fãrã menajamente; nu este mai
breaz, în acest sens, nici sãptãmînalul Chiºiniovskie
novosti. Ziarul Vremia insereazã numãr de numãr
sondaje de opinie vizînd starea de lucruri „din
republicã, din Rusia ºi din lume” (delimitarea aparþine
redacþiei), diferite evenimente considerate majore din
acelaºi spaþiu, atitudinea faþã de unele personalitãþi
aflate în topul zilei etc., sondaje în care sînt antrenaþi
obligatoriu ºi tinerii sau exclusiv tinerii. Uimeºte
unanimitatea de opinie a tinerilor chestionaþi, în cele
mai multe probleme. De ex., la întrebarea „Trebuie sã
fie rusa a doua limbã de stat în Republica Moldova?”,
care a fost pusã în varii forme de-a lungul anului 2003,
mai ales cînd se „discuta”, înainte de adoptarea
Concepþiei de stat privind politica naþionalã în Republi-
ca Moldova, redactorii acestui ziar nu au gãsit, mãcar
de ochii lumii, nici un tînãr care ar fi spus tranºant cã
nu e nevoie de aºa ceva, deoarece rusa ºi aºa este la noi
limbã de stat, cu atribuþii adeseori sporite faþã de
românã. Pe scurt, publicaþiile de limbã rusã de la noi
nu numai cã sînt niºte lansatoare ale „ideii ruse”
(inclusiv în forma ei cea mai penibilã pentru noi – ca
instrument de rusificare a bãºtinaºilor), dar mai propagã
o linie pãguboasã pentru un climat de înþelegere civicã
ºi de convieþuire multiculturalã, contrapunînd
necesitãþile de ordin spiritual ale bãºtinaºilor – unor
premise false de perpetuare aici a cvasivalorilor ruseºti,
asimilate de redactori misionarismului rusesc. Din
fericire, impactul acestor publicaþii asupra viziunilor,
mentalitãþii, formãrii tinerilor este, totuºi, unul minor –
chiar ºi asupra segmentului de tineret rusolingv de la
noi, ca sã nu mai vorbim cã asupra tineretului de

origine românã este aproape cã nul. Ne-o
demonstreazã ºi tirajele acestor ziare: între 5 ºi 10 mii
de exemplare, mulþi abonaþi, cititori apreciind în ele,
în mod special, programele posturilor de televiziune ºi
alte informaþii cu caracter utilitar. (Pentru comparaþie:
tirajul celor mai solicitate publicaþii de limbã românã
de la noi – Timpul, Flux, Literatura ºi arta, Jurnal de
Chiºinãu, Sãptãmîna ºi încã vreo cîteva – oscileazã
între 10 ºi 20 de mii de exemplare).

Un impact real asupra educaþiei tineretului par sã-l
aibã cele cîteva publicaþii de la Moscova cu redacþii,
respectiv, cu variante ºi/sau suplimente speciale pentru
Republica Moldova. Ne referim, în primul rînd, la
Komsomolskaia pravda (ziarul cu cel mai mare tiraj în
Republica Moldova), apoi Argumentî i faktî, Trud,
Moskovski komsomoleþ. Dacã Argumentî i faktî ºi Trud
pot fi calificate ca niºte surse de informare variatã,
captivantã ºi pe cît posibil de corectã, Komsomolskaia
pravda (KP) ºi Moskovski komsomoleþ (MK) exceleazã
prin caracterul pãrtinitor al abordãrii ºi prin vulgaritatea
conþinutului. Din punct de vedere politic, ambele ziare
au o linie antieuropeanã (numitã de redactori „antiglo-
balistã” sau „antiamericanã”), întru totul favorabilã
opþiunii imperiale a actualei conduceri de la Moscova.
Un refren al acestor publicaþii este refacerea, într-un fel
sau altul, a URSS, mai exact – a noului imperiu rus
(„imperiul liberal”, cum e în vogã a se spune acum la
Moscova, în anumite cercuri!), motiv pentru care
republicile ex-sovietice sînt tratate ca niºte provincii
ruse, iar orice tentative de emancipare, de respingere a
imperialismului rus sînt taxate ca manifestãri
„naþionaliste”, „rusofobe”, „obediente Vestului sãlbatic”
etc. Ar fi suficient sã ne ilustrãm aserþiunea prin
numeroasele materiale, inserate în KP ºi MK, referitoare
la „revoluþia de catifea” din Georgia ºi la efectele
imediate ale acestei schimbãri în viaþa social-politicã a
gruzinilor: tot ce þine de recuperarea independenþei reale
a Georgiei este prezentat ca ceva primejdios pentru Rusia
ºi favorabil unor organisme „vrãjmaºe” ca Uniunea
Europeanã sau NATO. Adevãrate istericale au lansat
redactorii amintitelor ziare în legãturã cu aderarea þãrilor
baltice la NATO. În ceea ce ne priveºte, amintim cã acest
MK este unul din ziarele de la Moscova obsedat de
elementul infracþional al moldovenilor plecaþi la munci
în Rusia, care, în opinia acestei publicaþii, nu fac decît
sã se îmbogãþeascã pe seama ruºilor, iar pe de asupra –
sã se mai lanseze în tot felul de acte de banditism. KP
aratã o deosebitã sensibilitate în ceea ce priveºte
dominaþia limbii ruse ºi în genere a spiritului rusesc în
Republica Moldova, pentru redactorii acestui ziar
valorile noastre naþionale fiind niºte lucruri absolut
pasagere, ocazionale ºi care meritã a fi perpetuate doar
în mãsura în care ele asigurã un decor etnografic pentru
un stat bananier, diferit de o provincie a Rusiei doar în
virtutea unor accidente ale istoriei.
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Dacã e sã ne referim la aspectele estetic ºi etic
promovate de aceste publicaþii, ne dãm seama uºor cã
ele propagã o variantã liberalizatã a unor obsesii ruseºti
mai vechi. Bunãoarã, ºi KP, ºi MK nu pregetã sã critice
arta din Vest, ca ºi modul de viaþã individualist, în acelaºi
timp fãcînd apologeticã unor avortoane ruseºti ale artei
hollywoodiene (seriale ca „Brigada”, „Strada cu felinare
sparte” etc.) ºi, evident, spiritului gregar, colectivist,
„colhoznic”, atît de specific societãþii ruse. Deºi aparent
opteazã pentru o sobrietate a moravurilor, ziarele numite
faciliteazã promovarea liniei de conduitã a unor
publicaþii cu un conþinut ºi un nivel suspect, cum ar fi
Speed-info, Dekameron, Super, Iziuminka, Express-
gazeta, Sobesednik º.a. Aici e locul sã precizãm cã,
alãturi de KP ºi MK, revistele enumerate au cucerit în
Republica Moldova un important spaþiu mediatic,
bucurîndu-se de un nemeritat succes printre mulþi
moldoveni, inclusiv sau în primul rînd tineri. Departe de
noi spiritul bigot, totuºi, amintim în context cã aceste
publicaþii de la Moscova, cu cîþiva ani în urmã, au
constituit obiectul unei forme de anatemizare, dispusã
de Patriarhia Rusiei – evident, nu pentru cã respectivele
ziare ºi reviste ar propaga o moralitate conformã cu cea
creºtinã.

E de reþinut cã în Republica Moldova funcþioneazã
un mecanism perfect de difuzare/propagare a presei din
Rusia, de unde se aduc cu maximã regularitate, în
cantitãþi industriale, la preþuri absolut accesibile sute
ºi mii de tone de maculaturã îmbibatã cu iz ºovin,
antieuropean ºi în multe privinþe – chiar potrivnic firii
umane sãnãtoase. Chioºcurile, tarabele din Chiºinãu ºi
din toate oraºele ºi orãºelele din Republica Moldova
sînt invadate de acest material poligrafic multicolor,
atrãgînd atenþia multor tineri care ar  mai avea nevoie
de alt fel de lecturi. Totuºi, drogul fascineazã, ispiteºte,
capteazã, chiar ºi atunci cînd se ºtie clar cã el comportã
mari primejdii pentru viaþa omului. Ni se par
semnificative în acest sens observaþiile cîtorva
participanþi la sondajul nostru: cã citesc unele din
asemenea reviste pe ascuns, pentru a nu fi vãzuþi de
colegi, prieteni, rude. Însã nu mai puþin semnificativ
este ºi alt amãnunt legat de aceastã categorie a presei
ruse. La întrebarea „Ce ar face dacã ar dispãrea de la
Chiºinãu/din Republica Moldova ziarele ºi revistele
ruse?” ne-a fost dat sã citim rãspunsuri pe puþin zis
curioase: „Nici nu-mi pot imagina una ca asta...”, „Ar
fi o catastrofã pentru mine...”, „M-aº scandaliza,
împreunã cu prietenii, pentru a se reveni la
comercializarea acestor publicaþii...” etc.

Astfel încît, dacã e sã cãutãm cu tot dinadinsul care
este impactul mass-media asupra educaþiei, formãrii
tinerilor din Republica Moldova, rãspunsul este univoc:
acest impact este exercitat realmente, efectiv de
mijloacele de informare în masã ruseºti, atît locale cît
mai ales din Rusia.

Nu-i aºa cã ºi dvs. cunoaºteþi tineri care au absolvit
licee româneºti – fãrã a face la ºcoalã mãcar o orã de
rusã – dar care îºi încep ziua cu buletinul de ºtiri de la
Russkoe Radio, ºi o continuã procurînd Komsomolskaia
pravda ºi o încheie prin a urmãri un serial gen
„Brigada”? E la mijloc acea „ispitã ruseascã”, la care se
referea în anii 30 ai secolui trecut filozoful Mircea
Vulcãnescu, evident, fãrã a bãnui cã peste cîteva decenii
ea va deveni o adevãratã pacoste pentru cîteva milioane
de români de la Est de Prut. Parcã-i aud pe unii excla-
mînd: „ªi ce-i rãu în asta, doar astfel tinerii noºtri se
familiarizeazã cu marea culturã rusã: Puºkin, Lermontov,
Dostoievski, Tolstoi, Repin, Ceaikovski!...” Rãu e cã cei
mai mulþi din tinerii basarabeni la care ne referim – ca
ºi majoritatea semenilor lor ruºi – asociazã numele lui
Puºkin sau Lermontov unor poetaºi deveniþi personaje
de bancuri, pe cel al lui Ceaikovski – cu numele unui
gay-club din inima Moscovei, pe al lui Andrei Rubliov –
cu denumirea unei autostrãzi din capitala rusã, pe al lui
Dostoievski – cu scenariul unui serial numit atît de
nãstruºnic „Idiotul” etc. Altfel zis, presa rusã care
invadeazã ochii ºi sufletele tinerilor noºtri are prea puþin
în comun cu marea culturã rusã, pentru cã ea are prea
mult în comun cu cele mai nocive manifestãri ale
inculturii ruse, aceasta de regulã fiind virtuos manipulatã
de trubadurii ºovinismului ºi misionarismului fãrã temei
ºi fãrã limite.

Acum la noi, mai mult decît altã datã, este toleratã,
ba chiar ºi stimulatã aceastã stare de lucruri:
promovarea, implantarea unui model cultural, spiritual,
estetic, iar în ultimã instanþã – ºi etic cu totul strãin, care
mai e, cum sper cã v-aþi convins fie ºi parþial – ºi
primejdios, demolator pentru tineri. Acest fapt ne
demonstreazã cu prisosinþã cã nu avem ceea ce
defineºte orice stat, orice naþiune: promotori energici,
mobili, flexibili ai valorilor naþionale, tradiþionale,
verificate de timp ºi de înþelepciunea poporului. Iar de
unde nu pui... lucru ºtiut, nici Dumnezeu nu cere.
Formarea tinerei generaþii nu se poate face pe modele
strãine ºi încã de calitate dubioasã. Adicã, se poate, dar
aceastã generaþie nu va mai aparþine naþiunii, societãþii
care a adus-o pe lume.

Acum încã nu e tîrziu de a „schimba macazul”, de a
opera modificãrile necesare ºi... salutare pentru a opri
un torent mediatic strãin ce vine ameninþãtor de aiurea.
Barînd aceastã avalanºã, s-ar cuveni sã se îndrepte în
albia încãpãtoare a mass-media alte debituri informa-
þionale, cognitive, educaþionale – de sorginte localã, cãci
dacã s-ar îngriji cineva serios de ele, respectivele debituri
ar forma un torent mai puternic, mai atractiv, mai
îndestulãtor. Abia atunci am vorbi cu inima curatã despre
un impact pe care l-ar exercita mass-media de la noi
asupra educaþiei, cultivãrii, formãrii tinerei generaþii
într-un spirit ce ar garanta dãinuirea noastrã în matca
strãmoºeascã.

QUO VADIS?

IMPACTUL MASS-MEDIA ASUPRA EDUCAÞIEI TINERETULUI
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Sondaj de opinie:
“Mass-media din Republica Moldova: atitudini

ºi constatãri”
Revista „Didactica Pro...” a efectuat acest sondaj în intenþia de a reliefa relaþia mass-media – educaþie, oferind

cititorilor mai multe puncte de vedere despre rolul presei scrise ºi al audiovizualului în formarea tinerei generaþii,
dar ºi despre impactul acestora asupra societãþii.

La sondaj au participat 38 de jurnaliºti (Radio Moldova, INFO-PRIM, PRO TV (Chiºinãu), ANTENA C, Moldova
Suveranã, Fãclia, Jurnal de Chiºinãu, Sãptãmîna, Timpul), 56 de profesori ºi 91 de elevi (Gimnaziul „Lucian Blaga”,
Liceul „Prometeu”, Liceul „Gaudeamus” din mun. Chiºinãu; Liceul „Mihail Sadoveanu”, or. Cãlãraºi; Gimnaziul
din s. Zberoaia, Nisporeni).

Acest eºantion a fost selectat din urmãtoarele considerente:
a) jurnaliºtii sînt cei ce „modeleazã” cîmpul informaþional, care conþine, indiscutabil, largi valenþe educative;
b) profesorii sînt cei ce pot „modela” o viziune de ansamblu, o atitudine criticã faþã de mesajul mediatic;
c) elevii, personalitãþi în devenire, sînt cei „modelaþi” sub influenþa tiparelor educative aplicate în ºcoalã sau

furnizate de mass-media.
Nu ne-am propus sã realizãm un studiu pe marginea acestui sondaj, limitîndu-ne la prezentarea cifrelor ºi a

comentariilor fãcute de respondenþi.

I. JURNALIªTII
La întrebarea dacã este asigurat de facto în Repu-

blica Moldova accesul liber la informare au rãspuns
afirmativ 7,8% din jurnaliºti ºi negativ – 89,4%,
comentînd situaþia astfel: „Societatea civilã nu are surse
alternative de informare”, „Informaþia de interes pub-
lic rãmîne în mare mãsurã inaccesibilã pentru mass-me-
dia...”, „Accesul liber ar fi asigurat de facto dacã în
Republica Moldova ar exista mai mulþi ziariºti cu
adevãrat profesioniºti”, ”Nu avem presã liberã”,
„Funcþionarii de stat percep orice informaþie, oricît de
inofensivã ar fi, drept secret de stat, temîndu-se cã
oferirea acesteia ar duce, inevitabil, la concedierea lor”,
„Nu se respectã Constituþia” etc. N-au comentat
rãspunsul 18 respondenþi din aceastã categorie.

Fiind rugaþi sã numeascã instituþiile mass-media
(posturi TV, radio, reviste, ziare) care prezintã obiec-
tiv informaþia, jurnaliºtii au fãcut urmãtorul clasament:

1. TIMPUL
2. PRO TV
3. JURNAL DE CHIªINÃU
4. EUROPA LIBERÃ
5. ANTENA C
6. BASA-press.
Calitatea materialelor prezentate în mass-media

(veridicitate, documentare, analizã, concluzii,
actualitate, corectitudine lingvisticã), în opinia ziariºti-
lor, este: bunã – 5,2%, satisfãcãtoare – 73,6% ºi rea –
21%. Solicitaþi sã indice instituþiile mass-media care
se evidenþiazã prin calitatea foarte bunã a materia-
lelor difuzate, ei au stabilit urmãtoarea „ierarhie”:

1. TIMPUL
2. PRO TV
3. JURNAL DE CHIªINÃU

4. EUROPA LIBERÃ
5. CONTRAFORT
6. MOLDAVSKIE VEDOMOSTI.
84% din respondenþi au fost de pãrere cã mass-me-

dia reflectã problemele tinerilor doar parþial, 2,6% –
în mare mãsurã, iar 10% – deloc.

La compartimentul revistele, ziarele, emisiunile
radio ºi TV care reflectã cel mai bine problemele
tinerilor, jurnaliºtii au numit:

1. RADIO MOLDOVA
2. ANTENA C
3. SÃPTÃMÎNA
4. NOI
5. TINERETUL MOLDOVEI
6. JURNAL DE CHIªINÃU.
Problemele cele mai importante ale tinerilor din

Republica Moldova, în viziunea ziariºtilor, sînt: „Lipsa
unui nivel adecvat de culturã generalã (nu se citeºte, nu
se frecventeazã teatrele, sãlile de concert, expoziþiile de
artã)”, „ªomajul”, „Imposibilitatea de a-ºi exprima
liber opiniile”, „Criza de identitate”, „Accesul limitat
la studii de calitate”, „Inactivitatea, absenþa din viaþa
socialã”, „Goana dupã bani (indiferent pe ce cale îi
obþin)”, „Imposibilitatea de a-ºi manifesta în mod
practic inteligenþa, lipsa perspectivelor în þara noastrã”,
„Lipsa spaþiului locativ”, “Nesusþinerea adecvatã a
tinerei familii din partea statului”, „Problema educaþiei
spirituale”, „Substituirea valorilor”, „Ignoranþa faþã de
munca cinstitã, indiferenþa faþã de cei în vîrstã”,
„Incertitudinea din societate, climatul nefavorabil
educaþiei” etc.

7% din jurnaliºti opineazã cã mass-media din re-
publica noastrã reflectã problemele educaþiei în mare
mãsurã, 81,5% – parþial ºi 10,5% – deloc.

QUO VADIS?
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Solicitaþi sã numeascã emisiunile radio ºi TV,
ziarele ºi revistele care conþin materiale cu caracter
educaþional, reprezentanþii mass-media au amintit cel
mai des: „Ora Copiilor”, „Alma Mater”, „Modern – club
805” (RADIO MOLDOVA); „Capital didactic”, „Cu noi
pentru noi”, Cultura ca necesitate” (ANTENA C);
revistele TIMPUL, JURNAL DE CHIªINÃU,
DIDACTICA PRO..., FÃCLIA.

II. PROFESORII
La prima întrebare a sondajului au rãspuns afirmativ

39% din profesori ºi negativ 58,9%, comentariile fiind
urmãtoarele: pro – „Toate ziarele au dreptul la
informare”, „Fiecare cetãþean îºi poate alege sursa de
informare” etc.; contra – „Majoritatea informaþiilor sînt
tãinuite sau modificate”, „Informaþia este „filtratã” de
conducere în favoarea acesteia”, ”Existã multe
publicaþii, dar nu ne putem permite sa le procurãm pe
toate, pentru a avea o viziune amplã”, “Partidul de
guvernãmînt nu dezvãluie punctele slabe ale politicii
promovate”, “Populaþia este dezinformatã prin toate
sursele disponibile” etc.

Fiind rugaþi sã numeascã instituþiile mass-media
(posturi TV, radio, reviste, ziare) care prezintã
obiectiv informaþia, profesorii au enumerat:

1. TIMPUL
2. FLUX
3. ANTENA C
4. PRO TV
5. FÃCLIA
6. EUROPA LIBERÃ.
La întrebarea privind calitatea materialelor

prezentate în mass-media 16% din profesori au rãspuns
cã este bunã, 75% – satisfãcãtoare, 8,9% – rea, indicînd
urmãtoarele instituþii mass-media care se evidenþiazã
prin calitatea foarte bunã a materialelor difuzate:

1. PRO TV
2. TIMPUL
3. FLUX
4. EUROPA LIBERÃ
5. VOCEA BASARABIEI
6. TVR1.
89,3% din respondenþi au fost de pãrere cã mass-

media reflectã problemele tinerilor doar parþial,
5,3% – în mare mãsurã, iar 5,3% – deloc.

La capitolul revistele, ziarele, emisiunile radio ºi
TV care reflectã cel mai bine problemele tinerilor,
profesorii au stabilit urmãtorul clasament:

1. TVM
2. TIMPUL
3. JURNAL DE CHIªINÃU
4. ANTENA C
5. SÃPTÃMÎNA
6. PRO TV.
Problemele cele mai importante ale tinerilor din

Republica Moldova, în viziunea cadrelor didactice, sînt:
“Neîncrederea în viitor”, “Lipsa spaþiului locativ”,
“Lipsa educaþiei ºi instruirii de bunã calitate”,
“ªomajul”, “Problema tinerilor rãmaºi fãrã
supravegherea pãrinþilor plecaþi la muncã peste
hotare”, “Organizarea timpului liber”, “Problema
financiarã (mai ales a tinerilor de la sate)” etc.

5,3% din profesori sînt de pãrere cã mass-media din
republica noastrã reflectã problemele educaþiei în
mare mãsurã, 83,9% – parþial ºi 10,7% – deloc.

Solicitaþi sã numeascã emisiunile radio ºi TV,
ziarele ºi revistele care conþin materiale cu caracter
educaþional, cadrele didactice au amintit cel mai des:
DIDACTICA PRO..., FÃCLIA, TVM, JURNAL DE
CHIªINÃU, TIMPUL, FLUX.

III. ELEVII
La întrebarea Este oare asigurat de facto în

Republica Moldova accesul liber la informare au
rãspuns afirmativ 40,6% din elevi ºi negativ – 59,3%,
aducînd urmãtoarele argumente pro: “Avem multe reviste
ºi ziare care reflectã adevãrul (cu excepþia secretelor de
stat)”, “Dacã existã mai multe pãreri, existã ºi libertatea
de informare”, “Avem acces la multe posturi radio ºi TV
din Europa ºi din întreaga lume, la Internet ºi la alte
surse”, “Republica Moldova este o þarã democraticã ºi
accesul liber la informaþie este garantat de Constituþie”,
“Accesul persoanelor fizice este limitat, iar al celor
juridice este mai mare” etc. ºi argumente contra: “Se
prezintã informaþii de care nu avem nevoie”,
“Informaþia nu este obiectivã”, “Se fac presiuni asupra
presei independente din partea actualei guvernãri”,
“Mass-media sînt manipulate de cãtre politicieni”,
“Multe programe se difuzeazã în limba rusã ºi nu sînt
obiective”, “Se stopeazã fluxul informaþional, deoarece
conducãtorii þãrii nu vor sã-ºi ºtirbeascã autoritatea”,
“Mai mult de jumãtate din populaþie nu are acces la
informaþie...”, “În Republica Moldova se demoleazã
ideea jurnalismului liber”, “Cine prezintã obiectiv
informaþia, i se suspendã activitatea” etc.

Fiind rugaþi sã numeascã instituþiile mass-media
(posturi TV, radio, reviste, ziare) care prezintã obiec-
tiv informaþia, elevii au fãcut urmãtorul clasament:

1. TIMPUL
2. TVR1
3. PRO TV
4. ANTENA C
5. EURO NEWS
6. JURNAL DE CHIªINÃU.
ªase elevi au indicat cã asemenea instituþii nu existã

în Republica Moldova.
Calitatea materialelor prezentate în mass-media

(veridicitate, documentare, analizã, concluzii,
actualitate, corectitudine lingvisticã) a fost calificatã
de elevi astfel: bunã – 17,5%; satisfãcãtoare – 70,3% ºi
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rea – 6,5%, instituþiile mass-media care se evidenþiazã
prin calitatea foarte bunã a materialelor difuzate
fiind urmãtoarele:

1. PRO TV
2. TVR 1
3. TIMPUL
4. EURO NEWS
5. FLUX
6. SÃPTÃMÎNA.
ªase elevi au indicat cã asemenea instituþii nu existã

în Republica Moldova.
72,5% din respondenþi au fost de pãrere cã mass-

media reflectã problemele tinerilor doar parþial,
7,6% – în mare mãsurã, iar 8,8% – deloc.

La compartimentul revistele, ziarele, emisiunile
radio ºi TV care reflectã cel mai bine problemele
tinerilor, elevii au stabilit urmãtoarea listã:

1. SÃPTÃMÎNA
2. PRO TV
3. ANTENA C
4. TIMPUL
5. RADIO MOLDOVA
6. TVM.

O pãtrime din respondenþi considerã cã nu existã
asemenea instituþii.

Problemele cele mai importante ale tinerilor din
Republica Moldova, în viziunea elevilor, sînt: “Lipsa
posibilitãþii de a-ºi continua studiile (taxe mari)”,
“Lipsa de perspective pentru absolvenþii instituþiilor de
învãþãmînt superior”, “Problemele materiale”,
“Drogurile”, “Neînþelegerile cu pãrinþii”, “Lipsa unor
programe pentru odihna tinerilor”, “Traficul de femei,
violenþa în societate ºi în familie”, “Conflictul
generaþiilor”, “Instruirea superficialã”, “Lipsa
activitãþilor extraºcolare”, “Neimplicarea tinerilor în
viaþa politicã”, “Problema formãrii unei familii”,
“Nerespectarea bunelor maniere în societate” etc.

8,8% din elevi susþin cã mass-media din republica
noastrã reflectã problemele educaþiei în mare mãsurã,
69,2% – parþial ºi 10,9% – deloc, emisiunile radio ºi TV,
ziarele ºi revistele care conþin materiale cu caracter
educaþional fiind: Ars adolescentina, Tineri ºi dotaþi,
Clipa sideralã, De la 5 la 10 (TVM), Teleenciclopedia,
Corect (TVR1); El ºi ea (Sãptãmîna); Posturile TV –
DISCOVERY ºi PRO TV; revista Timpul.

Sondaj realizat de Dan BOGDEA

În ultimul deceniu au apãrut o serie de ziare ºi reviste
ºcolare, multe dintre ele impunîndu-se prin conþinutul
ºi aspectul lor grafic. Editarea acestora se datoreazã
interesului sporit al instituþiilor de învãþãmînt
preuniversitar sau iniþiativei unor profesori (de obicei de
limba ºi literatura românã sau istorie), ce se dedicã cu
trup ºi suflet ºcolii, copiilor ºi pentru care cuvîntul a
devenit scut, cãlãuzã. Apariþiile editoriale ºcolare
constituie mijloace eficiente de stimulare a spiritului
creativ al elevilor sub variate aspecte: literar, cultural,
ºtiinþific etc. Ele reflectã, într-o bunã mãsurã, orizontul
intelectual din ce în ce mai larg al tinerilor de astãzi, care
se vor auziþi, ascultaþi, susþinuþi.

Constantin COJOCARU

Liceul ”Mihai Eminescu”, or. Edineþ

Realizarea unei publicaþii
ºcolare – condiþii de

eficienþã
În cele ce urmeazã vom insista asupra cîtorva

elemente de bazã inerente unei publicaþii ºcolare reuºite.
O primã cerinþã ar fi legãtura strînsã între conþinutul ei
ºi activitatea desfãºuratã în ºcoalã sau liceu: de instruire
ºi educare a tineretului pentru muncã ºi viaþã,
participarea elevilor la diverse cercuri, concursuri,
olimpiade, sesiuni, precum ºi la manifestãrile cu caracter
cultural, sportiv, ºtiinþific.

O revistã ºcolarã trebuie sã integreze orizontul vîrstei
în cel al timpului istoric, sã fie într-o strînsã corelaþie cu
problemele generale ale societãþii, îndeosebi ale ºcolii.
Concomitent, pentru a se constitui în publicaþii autentice,
este necesar ca ele sã devinã cronici vii, expresive, sã
surprindã profilul spiritual al unei generaþii, sã
contribuie, încã din perioada ºcolaritãþii, la descoperirea,
formarea ºi lansarea unor viitoare personalitãþi în diferite
domenii de activitate.

Cu certitudine, reuºita unei publicaþii depinde nu doar
de copii, în special în ºcolile mai îndepãrtate de marile
urbe, unde ºi mentalitatea este diferitã. Deseori vîrsta nu
le permite copiilor sã înregistreze un salt calitativ imediat.
În acest caz, o importanþã deosebitã o are profesorul ani-
mator, coordonator, care este inima ºi sufletul publicaþiei,
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Un stil de muncã modern presupune o amplã docu-
mentare ºi o informare promptã. Ar fi indicat ca rubricile
sã aibã un caracter permanent, în cadrul colegiului de
redacþie existînd o specializare a muncii. În funcþie de
tematica numãrului sau a rubricilor se stabilesc termenele
de elaborare ºi de prezentare a articolelor. Corespondenþii
adunã informaþiile oferite de colegi (articole analitice,
ºtiinþifice, recenzii, cronici, poezii, desene, caricaturi,
fotografii etc.) ºi le transmit responsabilului de ediþie.
Ulterior, membrii redacþiei, împreunã cu profesorul
coordonator, repartizeazã materialele pe rubrici, le
pregãtesc pentru tipar ori le restituie autorilor cu sugestii
de îmbunãtãþire. La ºedinþa colegiului se decide sumarul
numãrului ºi se dã avizul de publicare.

O altã exigenþã vizeazã noutatea materialelor. Ceea
ce supãrã în multe publicaþii ºcolare este compilaþia.
Numeroase articole de criticã literarã, de popularizare a
ºtiinþei etc. sînt copiate din manuale, studii, reviste de
specialitate. O publicaþie ºcolarã bine realizatã trebuie
sã încurajeze personalitatea ºi spiritul creator al elevilor,
sã prezinte puncte de vedere originale asupra unei
probleme de viaþã ºcolarã ºi de eticã, sã aducã la
cunoºtinþa publicului contribuþii inedite din diverse
domenii, sã popularizeze cercetãrile personale, raþiona-
lizãrile sau inovaþiile cu valoare aplicativã.

În ceea ce priveºte volumul articolelor, cerinþele
actuale impun în locul expunerilor lungi ºi monotone,
cu caracter doct, moralizator, materiale de dimensiuni
reduse (cel mult douã pagini dactilografiate): anchete,
reportaje, interviuri, mese rotunde, sondaje de opinie etc.
Din propria experienþã am constatat, cã printre rubricile
preferate ale cititorilor (umor, noutãþi ºi curiozitãþi) se
înscriu ºi cele ce insereazã dezbateri sincere ºi combative
pe teme de actualitate.

O semnificaþie deosebitã are ºi realizarea graficã a
publicaþiei (aºezarea în paginã, corpul de literã utilizat,
ilustraþiile etc.), în aceastã activitate urmînd a fi antrenaþi
cei mai talentaþi copii. Concordanþa dintre conþinut ºi
formã trebuie respectatã într-o publicaþie modernã, fie
cã este destinatã adulþilor ori copiilor, astfel încît sã
trezeascã interesul tuturor cititorilor.

Suportul financiar constituie una dintre cele mai
acute probleme. Consider cã  statul ar trebui sã se implice
mai mult în susþinerea tinerei generaþii, or, publicaþiilor
ºcolare le revine actualmente un loc important în
educarea elevilor, stimulînd creativitatea ºi dragostea
pentru muncã ºi învãþãturã. Astfel, societatea va avea
doar de cîºtigat.

capabil sã îndrumeze un colectiv redacþional alcãtuit din
copii, avînd capacitatea de a transmite fãclia unui “ucenic”
pe care l-a format între timp.

Succesul ºi valabilitatea publicaþiei depind, în mare
mãsurã, ºi de receptivitatea conducerii instituþiei de
învãþãmînt, a profesorilor ºi elevilor. Aceºti factori,
precum ºi spiritul de perseverenþã, tendinþa de a-i asigura
continuitatea ºi calitatea o vor face viabilã, iar lipsa de
pasiune ºi de preocupare, plafonarea valoricã vor duce
inevitabil la dispariþia ei.

De regulã, publicaþia ºcolarã se constituie pe lîngã
un cenaclu literar sau cultural, cerc ºtiinþific sau sportiv
etc. Bunãoarã, în cadrul Liceului Teoretic “M. Emi-
nescu” din or. Edineþ, ziarul “Ateneu” apare ca organ al
cenaclului literar cu acelaºi nume, implicînd copii din
diverse instituþii: gimnazii, licee, colegii.

Denumirea “Ateneu” insuflã fiecãrui membru tendinþa
spre cãrturãrie ºi înþelepciune, spre cultivarea unui spirit cu
adevãrat ateneic. Cea mai mare parte din materialele
publicate sînt sugerate în cadrul ºedinþelor cenaclului, unde
au loc lecturi, analize, miniconferinþe, dezbateri, activitãþi
cultural-artistice. Conceperea unui numãr de revistã
presupune o muncã asiduã. Este normal ca, în concordanþã
cu principiile unei societãþi democratice, revista sã rãspundã
cerinþelor cititorilor, sã le reflecte interesele, preocupãrile,
problemele, sã devinã o expresie vie a opiniei ºcolare. Dar
ºi cititorii ar trebui sã înþeleagã cã publicaþia îºi propune sã
acopere, prin sumarul echilibrat ºi inteligent elaborat, o arie
cît mai largã de aspecte ale formãrii elevului modern,
selectînd ºi sistematizînd riguros tematicile. De aceea,
sondarea periodicã a opiniei ºcolare, prezentarea proiectelor
cititorilor sînt importante pentru o publicaþie. Membrii
colectivului redacþional, corespondenþii obþin informaþiile
necesare din clase, asistînd la toate activitãþile de anvergurã
(ºtiinþifice, cultural-artistice, sportive etc.). În acest fel,
revista devine un organ într-adevãr reprezentativ al unei
ºcoli. Textele sînt prezentate colegiului de redacþie, ai cãrui
membri – cooptaþi dintre cei mai avizaþi elevi atît ca spirit
critic cît ºi ca gust estetic – le hotãrãºte destinul: dacã
articolul corespunde rigorilor stabilite el este promovat,
dacã nu – rãmîne în arhiva redacþiei. Colegiul de redacþie
are misiunea de a determina valoarea materialelor, ºedinþele
acestuia desfãºurîndu-se, de regulã, într-un  mod animat,
cu discuþii ºi polemici. De aici ºi atmosfera de sãrbãtoare a
fiecãrui numãr lansat, deoarece eforturile de a pregãti
materialele pentru editare, de a le plasa la rubrica potrivitã,
de a le “gãsi” locul în paginã, precum ºi adecvarea
fotografiilor, ilustratelor, cunosc sorþi de izbîndã.

QUO VADIS?

REALIZAREA UNEI PUBLICAÞII ªCOLARE – CONDIÞII DE EFICIENÞÃ
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Schimbare ºi dezvoltare prin
comunicare participativã

Tatiana SOCOLOV

Fondul de Investiþii Sociale din Moldova

Comunicarea participativã este orientatã preponde-
rent spre o schimbare socialã ºi contribuie la recãpãtarea
încrederii în sine, la manifestarea opiniei. Puþine
comunitãþi au identificat comunicarea ca mijloc sigur de
îmbunãtãþire a calitãþii vieþii lor. De menþionat însã cã
determinarea problemelor, ierarhizarea acestora, luarea
de decizii, planificarea acþiunilor întru atingerea scopului
propus sînt elemente esenþiale în mobilizarea ºi
fortificarea comunitãþii. Comunicarea participativã
reprezintã deci un proces continuu, de a cãrui eficienþã
depinde realizarea dezideratelor.

CALEA SPRE O ACÞIUNE COLECTIVÃ
Viabilitatea transformãrilor sociale, succesul sau

insuccesul celor întreprinse se datoreazã perceperii
acestora de cãtre membrii comunitãþii în procesul de
comunicare, conºtientizãrii importanþei rolului de agenþi
ai schimbãrii.

Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie
comunitãþile ce au beneficiat de finanþarea Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova (FISM) pentru
soluþionarea unor probleme ce nu suferã amînare:
renovarea ºcolilor ºi drumurilor, reabilitarea ºi
construcþia sistemelor de aprovizionare cu apã potabilã
ºi gaze naturale etc. Respectivele comunitãþi, utilizînd
diferite modalitãþi de comunicare, au reuºit sã organizeze
adunãri generale ale locuitorilor în cadrul cãrora s-a
convenit asupra celor mai stringente probleme ºi s-a
decis colectarea contribuþiei proprii (15% din costul
proiectului, restul fiind acoperit de FISM). În urma unui
dialog constructiv a fost desemnat grupul de iniþiativã,
devenit punct de sprijin pe tot parcursul soluþionãrii
problemei, lui revenindu-i sarcina de informare ºi
consultare a comunitãþii, de implicare a sãtenilor în
acþiunile proiectate etc. În acest scop au fost folosite foi
volante, buletine, panouri instalate în locuri publice etc.
Locuitorii satului Chiºcãreni (Sîngerei), bunãoarã, au
beneficiat de serviciile radioului local ºi, la ora stabilitã,
“dialogau în direct” cu grupul de iniþiativã (numit ºi
agenþie de implementare), asigurîndu-se în felul acesta

un flux informaþional reciproc: sãtenii ºtiau cine a depus
ºi cine nu a depus partea sa de contribuþie, care mahala
este mai activã ºi prin ce se manifestã, cine este
antreprenorul ºi cum a fost selectat, la ce nivel sînt
executate lucrãrile. Iar la Zberoaia (Nisporeni) s-a mers
din casã în casã pentru a explica oamenilor de ce este
necesarã participarea lor, desfãºurîndu-se o adevãratã
campanie cu genericul “Un bãnuþ pentru ºcoala mea”.
Grupul de iniþiativã, reieºind din obiectivul propus –
colectarea resurselor financiare – a stabilit auditoriul
þintã (foºtii absolvenþi), în lista întocmitã indicîndu-se
numele, adresa, ocupaþia lor. Printr-o invitaþie specialã
aceºtia au fost înºtiinþaþi despre întîlnirea preconizatã.
Concomitent, s-a iniþiat un tîrg al produselor de
panificaþie pregãtite de gospodinele din localitate. Astfel,
în ziua fixatã la ºcoalã s-a adunat întregul sat. A fost o
adevãratã sãrbãtoare ºi un început de schimbare: în
atitudine, comportament, mentalitate. Satul a adunat
banii de care era nevoie, dezvoltîndu-ºi capacitãþile
manageriale ºi comunicaþionale necesare viitoarelor
activitãþi orientate spre ameliorarea condiþiilor de trai.

Comunicarea ajutã grupurile sã acþioneze în comun,
sã coopereze, sã monitorizeze progresul înregistrat ºi
sã-ºi formeze abilitãþi în diverse domenii. Implicarea în
diferite proiecte le permite actorilor comunitari
(administraþia publicã localã, agenþii economici,
societatea civilã, diverse instituþii ºi organizaþii) sã obþinã
o experienþã realã de colaborare în planificarea
activitãþilor, colectarea mijloacelor financiare,
valorificarea resurselor locale, distribuirea
responsabilitãþilor ºi obligaþiunilor.

Aºadar, dialogul ºi acþiunea colectivã sînt
indispensabile pe calea producerii unor schimbãri sociale
întru binele tuturor membrilor comunitãþii.

COMUNICAREA CA EFECT CATALIZATOR
Intersectarea intereselor personale ºi a celor

comunitare este inevitabilã, deoarece omul se confruntã,
involuntar, cu probleme stringente pe care nu le poate
soluþiona de unul singur: reparaþia unui drum, construcþia
unei conducte de gaze, renovarea unei ºcoli etc.
Implicarea personalã presupune însã ºi asumarea
anumitor responsabilitãþi, participarea prin muncã fizicã
sau prin activitate intelectualã, depunerea unei sume de
bani sau a unor materiale de construcþie etc. Unii
conºtientizeazã mai lesne necesitatea angajãrii în
treburile comunitãþii, alþii ajung la aceasta mai greu –
prin instruire, comunicare, informare.

Fluxul informaþional bilateral „FISM – comunitãþi
beneficiare” nu s-a stabilit peste noapte, ci în urma

QUO VADIS?
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multiplelor activitãþi (adunãri generale, seminarii de
instruire, conferinþe, vizite de studiu etc.), avînd ca teme
de discuþie: dezvoltarea parteneriatului social la nivel
comunitar, modele ºi practici de rezolvare a problemelor
locale, menþinerea clãdirilor renovate, dezvoltarea
durabilã a comunitãþilor, care au demonstrat oamenilor
oportunitãþi de soluþionare a problemelor, cel mai util
instrument dovedindu-se a fi propagarea experienþei
pozitive, încurajarea interacþionãrii beneficiarilor,
împuternicirea grupurilor locale ºi a comunitãþilor.

Proiectele de creare a reþelelor de beneficiari FISM
în zonele de nord, sud ºi centru ale republicii oferã
posibilitãþi reale de a comunica, de a-ºi împãrtãºi
experienþa. Demn de remarcat e cã participanþii la aceste
acþiuni, revenind acasã, informeazã consãtenii despre
cele însuºite ori organizeazã seminarii similare la nivel
de comunitate. Unele sate, în dorinþa de a-ºi împãrtãºi
experienþa acumulatã, invitã în ospeþie reprezentanþi ai
localitãþilor vecine. Aºa a procedat grupul de iniþiativã
din Rubleniþa (Soroca), întrunind toþi directorii din raion
la un seminar privind menþinerea ºcolilor în stare bunã
ºi implementarea noilor tehnologii educaþionale, iar cel
de la Hãsnãºenii Noi (Drochia) a organizat o întrunire
privind rolul parteneriatului comunitar în atragerea
investiþiilor strãine.

Interesante au fost ºi vizitele de studiu. La Chiºcãreni
(Sîngerei), de exemplu, vizita a început la Centrul de
Creaþie al Copiilor ºi Tinerilor, continuînd la grãdiniþa
de copii, de curînd reparatã cu forþele comunitãþii, ea
fiind una dintre instituþiile preºcolare încadrate în
Programul „Pas cu Pas”. ªcoala din comunitate i-a
impresionat pe participanþi prin numãrul mare de
proiecte implementate de Asociaþia Pãrinþilor ºi
Pedagogilor, de condiþiile în care este realizat procesul
instructiv-educativ. În cadrul unei mese rotunde din fi-
nal au fost prezentate succesele comunitãþii ºi planurile
de dezvoltare social-economicã a localitãþii.

Exemplul pozitiv de cele mai dese ori trezeºte
interes, încercîndu-se replicarea lui în alte condiþii.

SPIRIT DE TRANSPARENÞÃ ªI ONESTITATE
Necesitatea reflectãrii evenimentelor comunitare

prin intermediul mass-media este incontestabilã.
Posturile de televiziune regionale, bunãoarã, au difuzat
emisiuni despre asociaþiile de beneficiari FISM ºi
implicarea lor în asigurarea durabilitãþii construcþiilor
renovate, desfãºurarea seminariilor de planificare
strategicã, promovarea ºi dezvoltarea parteneriatului
comunitar etc. Televiziunea Naþionalã a acordat spaþiu
de emisie filmelor documentare “Minuni obiºnuite”,
“Preaschimbatã-n haine noi”, “Sînt copil ca toþi copiii”,
“Pas cu Pas alergãtor”, precum ºi unor studii de caz
despre satele Doroþcaia (Dubãsari), Moleºti (Ialoveni),
ªtefãneºti (Floreºti), Javgur (Cimiºlia), Limbenii Noi
(Glodeni), Zberoaia (Nisporeni), Sadîc (Cantemir),

Chiºcãreni (Sîngerei): “Nistrule, pe malul tãu”, “Noi
speranþe întru zidire”, “ªtefãneºti, tu îmi placi aºa cum
eºti”, “Un drum ca o sãrbãtoare”, “Mînã de la mînã”,
“Pe un picior de plai”, “Flacãra ce ne încãlzeºte”, “Apa
noastrã cea de toate zilele”, “Facã-se voia copiilor
noºtri”. Reacþia comunitãþilor a fost imediatã,
reprezentanþii acestora deplasîndu-se la adrese concrete
pentru a se convinge pe viu de veridicitatea celor
relatate.

În acelaºi scop – de diseminare a informaþiei – se
editeazã lunar, al doilea an, cu un tiraj de trei mii de
exemplare, buletinul “Alternative rurale”. Este cu
adevãrat un ziar al comunitãþilor rurale, care insereazã
în paginile lui informaþie diversã ºi utilã, inclusiv despre
finanþatorii disponibili sã investeascã în satele active.
Sãtenii învaþã din “ABC-ul dezvoltãrii comunitare” ºi
nu ezitã sã scrie despre ceea ce se întîmplã în localitatea
lor. Sînt relevante ºi cele trei ediþii speciale dedicate:
concursului de obþinere a mobilierului de cãtre ºcolile
cel mai bine pregãtite pentru iarnã; dezvoltãrii serviciilor
de asistenþã socialã bazate pe comunitate; implementãrii
Programului “Pas cu Pas”.

Astfel, populaþiei rurale i se oferã posibilitatea de a
fi la curent cu evenimentele la zi, de a-ºi exprima opinia
ºi de a face o alegere justã.

CENTRUL COMUNITAR – SURSÃ
DE INFORMARE

În fiecare dintre cele trei reþele enumerate mai sus
au fost înfiinþate centre comunitare, prin intermediul
cãrora este asigurat circuitul de informaþie. De
exemplu, la Cuhureºtii de Jos (Floreºti) un asemenea
centru ºi-a început activitatea în ianuarie 2003.
Persoanele responsabile de funcþionarea lui au
organizat seminarii de instruire – pentru membrii
Asociaþiei Pãrinþilor ºi Pedagogilor „Vatra” din
localitate ºi pentru administraþia publicã din satele
vecine (Sãnãtãuca, Cunicea, Japca, Napadova,
Cuhureºtii de Sus, Vãscãuþi, Cotiujenii Mari) privind
scrierea  proiectelor, managementul ONG-urilor ºi al
resurselor umane, dezvoltarea economicã ruralã º.a.
Acestor, dar ºi altor localitãþi din apropiere le-a fost
acordat sprijin informaþional în pregãtirea
documentelor necesare fondãrii ONG-urilor.

Elevii din sat au beneficiat de cursuri de instruire cu
tematicã diversã: “Comunicarea – cheia pentru
negociere ºi obþinerea rezultatelor”, “Cum se formeazã
o echipã”, “Identificarea problemelor comunitare”,
“Cãutarea soluþiilor pentru problemele comunitare” º.a.

Cu suportul centrului comunitar a fost constituit
grupul „Tinerii în acþiune”, ai cãrui membri au vizitat
mahalalele, sensibilizînd ºi mobilizînd populaþia la
amenajarea fîntînilor, la curãþarea rîului Ursoaia, în
calitate de material informativ fiind folosit buletinul
„Tinerii în acþiune”, distribuit gratuit.
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CÎTEVA REPERE UTILE PENTRU
O COMUNICARE EFICIENTÃ

Pentru o bunã comunicare nu este suficient sã ai
putere de convingere, ci trebuie sã fii atent ºi sã observi
ce se întîmplã în jurul tãu, sã þii cont de opiniile
persoanelor din preajmã, sã pui la dispoziþia
interlocutorului informaþia de care are nevoie, sã-l asculþi
ºi sã te asiguri cã ai înþeles bine ceea ce þi-a spus.

Þinînd cont de cea mai simplã definiþie a
comunicãrii – schimb de idei ºi informaþii – ce conþine
4 elemente de bazã:

– sursa de informare;
– mesajul;
– canalul de informare;
– receptorul;

ne vom întreba:
• Care este obiectivul propus?
• Care este grupul-þintã?
• Ce schimbare de comportament se doreºte?
• Ce mesaj va fi cel mai potrivit ºi care va fi

informaþia suplimentarã?

• Ce surse de informare vor fi cele mai eficiente?
• Cum va fi monitorizat ºi evaluat procesul de

comunicare?
Mesajul va fi adresat într-un limbaj accesibil,

luîndu-se în consideraþie specificul auditoriului.
Modalitãþile de informare, precum ºi persoanele indi-
cate, vor fi selectate din timp. În orice situaþie ne vom
strãdui sã captãm atenþia publicului, sã-i vorbim despre
problemele ce-l afecteazã direct. De un real folos pot fi
exemplele de succes, care demonstreazã cum s-au
produs schimbãrile de atitudine ºi de comportament în
alte comunitãþi.

În concluzie, menþionãm urmãtoarele: comunicarea
participativã, spre deosebire de cea autoritarã, oferã
tuturor interlocutorilor posibilitatea de a-ºi exprima
opinia; de a-ºi satisface nevoile de informare pentru a
se implica în procesul de luare a deciziilor; de a face
schimb de experienþã; de a-ºi împãrtãºi aspiraþiile,
valorile ºi sentimentele; de a soluþiona problemele
comune ºi de a se bucura împreunã de succesele
obþinute.

1. Ce
Recent, în Republica Moldova a demarat procesul de

instruire la distanþã a managerilor ºcolari – E-learning.
La elaborarea cursului „Managementul în învãþãmînt”
cu utilizarea tehnologiilor educaþionale ºi informaþionale
contemporane (în cadrul proiectului TACIS) au
participat savanþi din Spania (Universitatea Alicante),
Suedia (Institutul Regal de Tehnologii ºi Compania
“Centrinity”) ºi Republica Moldova (Universitatea de
Stat din Moldova, Universitatea Pedagogicã de Stat
“I.Creangã” ºi Institutul de Instruire Continuã).

Cursul este alcãtuit din 9 module:
• Bazele managementului educaþional
• Managementul financiar
• Managementul resurselor umane
• Marketingul în învãþãmînt
• Managementul proiectelor

 Primul curs E-learning
pentru managerii ºcolari

Gheorghe RUDIC

Institutul de Instruire Continuã

• Managementul evaluãrii calitãþii în învãþãmînt
• Managementul tehnologiilor informaþionale ºi

comunicaþionale în învãþãmînt
• Managementul schimbãrilor în învãþãmînt
• Sistemul educaþional în Republica Moldova.
2. Cînd ºi unde
În perioada 1 februarie-15 martie 2004, în cadrul

Centrului Naþional de Management Educaþional
constituit pe lîngã Institutul de Instruire Continuã, s-a
desfãºurat primul modul “Bazele managementului
educaþional”, avînd drept scop implementarea  unui
management modern în sistemul educaþional, care
presupune schimbarea modului de gîndire ºi de acþiune
a conducãtorului instituþiei în condiþiile noilor orientãri
ºi realitãþi. Activitatea a urmãrit formarea/perfecþionarea
managerilor din sistemul de învãþãmînt în vederea
modernizãrii stilului de dirijare ºi a mentalitãþii în
contextul  schimbãrilor democratice.

3. Cine
La acest ciclu s-au înscris 60 de manageri din toatã

republica – profesori, directori adjuncþi, directori,
specialiºti ºi ºefi ai direcþiilor de învãþãmînt – cu
vechime pedagogicã de la 2 ani pînã la 25 de ani ºi
vechime managerialã de la 2 pînã la 29 de ani.
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Tabelul 1. Date despre participanþi

Acces la Internet
1. Au acasã 6%
2. Pînã la 1 km 35%
3. De la 1 pînã la 10 km 36%
4. De la 10 pînã la 50 km 21%
5. Peste 50 km 12%
Zona geograficã
1. Nord 22%/ 44% (oraº/sat)
2. Centru 53% (36%)
3. Sud 45% (20%)

4. Cum
Procesul de instruire s-a desfãºurat conform principiilor:
• instruirea prin activitãþi;
• participarea activã a cursantului;
• simularea situaþiilor reale;
• colaborarea cu tutorele;
• promovarea efectului sinergetic.
Pentru organizarea procesului de instruire a fost

utilizat sistemul informaþional microC@MPUS, produs
al Universitãþii Alicante (Spania),  care  oferã
urmãtoarele opþiuni:

• înscrierea;
• crearea grupurilor de instruire;
• materiale didactice;
• programul cursului;
• testarea;
• comunicarea ºi consultarea;
• administrarea;
• elaborarea rapoartelor;
• interfaþa utilizatorului;
• design-ul testelor;
• serverul-multimedia.
Modulul 1 cuprinde 2 capitole, 16 sesiuni ºi peste 60

de activitãþi pentru autoevaluare.
5. Care sînt rezultatele
Evaluarea cursanþilor se efectueazã prin lucrãri

notate de tutore (LNT), teste ºi examene,  pentru modulul
1 fiind prevãzute: LNT, un examen ºi autoevaluarea.

Tabelul 2. Reuºita cursanþilor la modulul
“Bazele managementului educaþional”

Evaluarea cunoºtinþelor  (1-10 puncte)
Nota “10” 100%
Evaluarea competenþelor
Nivelul “savoir” 43%
Nivelul “savoir-faire” 49%
Nivelul “savoir-etre” 8%

Autoevaluarea:
– “La început n-am luat în serios aceastã formã de

instruire, muncind însã asupra primei lucrãri
notatã de tutore mi-am schimbat pãrerea. Este un
lucru minunat, care te îndeamnã sã fii
responsabil, îþi pune mintea în miºcare, îþi
permite sã acumulezi cunoºtinþe profunde,
oferindu-þi multe informaþii ºi posibilitatea unui
schimb de experienþã cu colegii.” (V. Casivo,
directorul ªcolii medii Cotovo, Drochia).

– “Recent m-am familiarizat cu un sistem foarte
eficace de învãþare – E-learning, care m-a frapat
prin avantajele sale: diminueazã distanþa dintre
sursa de informare ºi utilizator; este axat pe
aspectul aplicativ…” (L. ªontu, directorul ªcolii
medii Mihãileni, Rîºcani).

– „Cea mai reuºitã ºi eficientã modalitate de
instruire de care am beneficiat pînã în prezent este
învãþãmîntul la distanþã E-learning” (L. Guþu,
directorul ªcolii medii Tarabani, Briceni).

– „Acum cîteva luni acest tip de învãþãmînt mi se
pãrea un vis irealizabil. Astãzi a devenit realitate.
Prin intermediul lui am posibilitate sã lucrez în
ritmul meu propriu, sã nu mã despart de cei dragi
în clipele cînd este necesar sã fiu alãturi de ei”
(V. Balica, or. Cãuºeni).

– „E-learning este un sistem de învãþãmînt ce ne
permite sã obþinem abilitãþi pe care ulterior le
putem aplica în condiþiile instituþiei noastre”
(I. Bodrug, directorul Gimnaziului „Paul
Mihail”, Cornova, Ungheni).

– „Accept acest învãþãmînt, considerîndu-l forþa
motrice a viitorului” (G. Balagura, Direcþia
Raionalã Învãþãmînt Cãuºeni).

– „Datoritã învãþãmîntului la distanþã am obþinut
competenþe de lucru la calculator ºi o motivaþie
extraordinarã pentru formarea continuã ca
manager” (V. Chistol, directorul ªcolii medii
Spinea, Anenii-Noi).

– „E-learning accelereazã ritmul învãþãrii, reduce
timpul de studii, are mecanisme captivante de
autoevaluare, sporeºte performanþele intelectu-
ale, te mobilizeazã ºi te organizeazã sã lucrezi
productiv, eficient ºi calitativ” (T. Cultasov,
director adjunct al ªcolii medii nr.18, mun. Bãlþi).

– “E-learning – ce minune! Niciodatã n-aº schimba
învãþãmîntul la distanþã pe cel tradiþional”
(L. Ceban, directorul Liceului „M. Eminescu”,
or. Cãuºeni).

Instruirea continuã. Cursanþii lucreazã asupra
modulelor 2 ºi 3. Le dorim succes.

QUO VADIS?



Parteneri:
• ONG-ul “Consiliul Local al Copiilor ºi Tinerilor”
• Centrul de limbi moderne „Moldova ºi Amy”
• SRL „Radio-Anunþ”
• Asociaþia femeilor „Chiºcãreanca”
• Primãria s. Chiºcãreni
• ONG-ul „ADD Mileniul III”
Scopul proiectului: Aprofundarea cunoaºterii limbii

române de cãtre elevi prin realizarea de parteneriate ºcolare
între o instituþie cu predare în limba românã ºi una cu
predare în limba rusã.

Obiectivele proiectului:
• stabilirea relaþiilor de prietenie între elevii ºi

profesorii ºcolilor partenere;
• aprofundarea cunoºtinþelor elevilor despre cultura,

tradiþiile poporului român ºi ale poporului rus;
• realizarea unei campanii de informare, promovînd

un climat favorabil pentru dezvoltarea relaþiilor
interetnice prin intermediul emisiunilor radioului
local ºi prin editarea unei reviste.

Beneficiari direcþi: 45 de elevi din cl. V-IX de la
Liceul Teoretic “N. Casso” ºi Gimnaziul Rus din
Chiºcãreni, Sîngerei, selectaþi în baza concursului; corpul
didactic din ambele ºcoli:

Beneficiari indirecþi: elevi, pãrinþi, profesori ai
instituþiilor nominalizate, administraþia publicã localã,
membrii comunitãþii:

Durata: mai-decembrie 2003
Bugetul: 1784,9 dolari SUA (792,5 dolari SUA

contribuþii personale)
Activitãþi ºi rezultate: A fost amenajat scuarul

„Prietenia”; au fost organizate: o excursie în România pentru
cei 45 de copii selectaþi în baza unui concurs de creaþie,
Tabãra de Varã „Parteneriate ªcolare”, concursul „Odiseea
Minþii”; a fost editat buletinul informativ „Inimile noastre
bat la fel”; a fost montat spectacolul „Chiriþa în Iaºi”; a fost
realizat un ciclu de emisiuni la radioul local „RadioAnunþ”;
a fost organizatã sãrbãtoarea „Limba noastrã”.

Elevii de la Gimnaziul Rus participã activ la ºedinþele
Cenaclului literar „Pasãrea din noi”.

Relaþiile dintre copiii ºi cadrele didactice din ambele
ºcoli s-au îmbunãtãþit considerabil. Elevii s-au împrietenit,
ºi-au aprofundat cunoºtinþele despre cultura, tradiþiile ºi
viaþa cotidianã a poporului român. S-a desfãºurat o vastã
campanie de informare despre succesele proiectului
realizat în comun.

 S-a înregistrat o schimbare calitativã în atitudinea ºi
comportamentul copiilor de toate naþionalitãþile din
localitate. Din eseurile ºi impresiile elevilor de la
Gimnaziul Rus putem constata, cã aceºtia s-au inclus pe
deplin în activitãþile liceului-partener ºi în viaþa
comunitãþii, fiind dispuºi sã se încadreze ºi pe viitor în

Proiectul “Sîntem mulþi ºi diferiþi, dar prieteni ºi uniþi”

acþiunile propuse de ONG-ul „Consiliul Local al Copiilor
ºi Tinerilor” ºi ONG-ul „Adolescentul”.

Continuitate: Relaþiile de prietenie stabilite în urma
implementãrii proiectului Sîntem mulþi ºi diferiþi, dar
prieteni ºi uniþi, dorinþa de a colabora în continuare i-a
determinat pe elevii de la ambele instituþii sã înainteze ºi
sã cîºtige un proiect la EYE Moldova.

Profesorii de la Gimnaziul Rus ºi-au manifestat intenþia
de a se iniþia în scrierea de proiecte ºi organizarea
diverselor seminarii ºi training-uri, avîndu-i ca formatori
pe colegii de la Liceul „N. Casso”.

Referinþe:
“Mulþumesc, PRO DIDACTICA! Cu tine, prin tine, cu

ajutorul tãu viaþa mea a devenit mai interesantã. Proiectul
ne-a unit ºi ne-a împrietenit. S-a produs schimbarea pe care
ne-am dorit-o cu toþii”.

Vica Spînu, elevã în cl. X, Liceul Teoretic
„N. Casso”

“Mulþumim foarte mult pentru încrederea ce ne-aþi
acordat-o. Ne-aþi oferit posibilitatea sã descoperim o lume
deosebitã a prieteniei ºi cunoaºterii. Ne-am angajat într-un
dialog deschis, în cadrul cãruia am gãsit libertatea de a face
ceea ce gîndim ºi de a gîndi ceea ce facem”.

Cu respect, 45 de copii de la Liceul Teoretic
„N. Casso” ºi Gimnaziul Rus din Chiºcãreni

Coordonator Program: Lilia STÎRCEA

Programul: Toleranþã ºi integrare socialã. Informare ºi formare, cu sprijinul Fundaþiei SOROS-Moldova
Direcþia de program: Parteneriate ºcolare. Granturi pentru iniþiative locale
Coordonator program: Lilia STÎRCEA
Proiectul: Sîntem mulþi ºi diferiþi, dar prieteni ºi uniþi
Echipa de implementare: Elevii ºi profesorii de la Liceul Teoretic “N. Casso” ºi Gimnaziul Rus din Chiºcãreni, Sîngerei
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EX CATHEDRA

Inga DRUÞÃ

Centrul Naþional de Terminologie

Valoarea expresiei lingvistice se apreciazã în raport
cu eficienþa ei în actul comunicãrii. Ea reflectã
posibilitãþile emiþãtorului de a transmite corect
receptorului un mesaj. Corectitudinea constituind
criteriul esenþial, este natural ca emiþãtorii sã tindã a se
conforma codului lingvistic general. Totuºi, nu toþi
vorbitorii unei limbi se exprimã la fel; pe lîngã codul
general al limbii, funcþioneazã o serie de subcoduri
particulare ºi individuale, care anuleazã unele restricþii
ale codului general sau introduc restricþii noi. În acest
context, „corect în vorbire înseamnã nu numai
respectarea regulilor generale, ci ºi posibilitatea de a te
conforma, dupã împrejurãri, unuia sau altuia dintre
subcodurile limbii”, deoarece vorbirea, în totalitatea ei,
„poate fi conceputã ca o sintezã a douã tendinþe contrarii:
devierea ºi conformismul” (Lidia Sfîrlea, 1971, p. 16).

Vorbitorii sînt, de obicei, mai atenþi la conþinutul
comunicãrii (ce au de exprimat) decît la forma ei (cum
trebuie sã se exprime). Cu toate acestea, sfera noþiunii
de comunicare nu trebuie limitatã la transmiterea de
informaþii. Diversitatea formelor de existenþã a limbii
implicã folosirea pertinentã a diferitelor repertorii
lingvistice, orientarea vorbitorului în raport cu situaþiile
de comunicare.

Stãpînirea sensurilor lexicale este o ºtiinþã, remarca,
pe bunã dreptate, Alexandru Graur. Din punctul de
vedere al cultivãrii limbii, vorbitorul unei limbi literare
este obligat sã accepte constrîngerile normei impuse „din

Comunicarea: între
corectitudine ºi adecvare

afarã”; el este însã tentat sã li se sustragã, dintr-un impuls
de a trata cu mai multã independenþã materialul limbii
ca reflex al individualitãþii sale ºi al contextelor
diferenþiate în care are loc comunicarea (cf. Munteanu,
1986, pp. 496-498; idem, 1989, pp. 163-165). Comunica-
rea realizatã în acord deplin ºi consecvent cu norma
implicã, în parte, sacrificarea coeficientului de întrebuin-
þare personalã a limbii, nota particularã care individuali-
zeazã exprimarea protagoniºtilor comunicãrii. Grija (sau
teama) vorbitorilor de a nu se situa la un moment dat pe
un teren aflat sub incidenþa sancþiunii normelor poate
însã aluneca spre banalitatea exprimãrii, spre expresia
comunã, simþitã ca o formã a stereotipiei, ceea ce s-ar
putea numi un fel de conformism lingvistic.

În discursurile instituþionalizate, marcate de registrul
oficial, conformismul lingvistic se manifestã, la nivelul
vocabularului, în actualizarea unor elemente lexicale în
general cunoscute ºi în respectarea proprietãþii
termenilor. Totuºi, atunci cînd vorbitorul intenþioneazã
sã iasã din platitudinea exprimãrii pentru a compensa
aspectul aproape mecanic, uniform, convenþional al
limbajului cotidian, reacþia lui individualã se
materializeazã de multe ori în crearea unor cuvinte sau
în atribuirea de sensuri noi cuvintelor deja existente. Din
perspectiva corectitudinii lingvistice, asemenea abateri
de la normã trebuie privite, în primul rînd, la nivel
stilistic, atunci cînd calitatea exprimãrii este influenþatã
de imixtiunea unor factori din afara normei (psihologici,
sociopsihologici etc.) ºi, în rîndul al doilea, la nivel
lingvistic propriu-zis, în care devierile de la normã sînt
datorate ignoranþei ºi trebuie evitate. În acest sens, „este
important ca un cuvînt sã fie bine codificat (în dicþionar
ºi apoi în memoria vorbitorului) pentru ca sã fie reprodus
adecvat în vorbire (comunicare)” (Angela Bidu-
Vrãnceanu, Narcisa Forãscu, 1988, p. 16).

Discursul didactic modern diferã substanþial de
modul de exprimare al cadrelor didactice de acum 15-20
de ani, metamorfoza fiind datoratã în primul rînd
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transformãrilor sociopolitice radicale, modificãrilor
esenþiale din programele de studii, noilor noþiuni
specifice instruirii formative, tendinþei generale de
realiniere la normele limbii române literare, remarcate
ºi la alte grupuri socioprofesionale. În cele ce urmeazã,
vom face cîteva creionãri la dimensiunea semantico-
stilisticã a comunicãrii pedagogice în spaþiul basarabean.

Limbajul didactic actual a preluat din lexicul comun
ºi din alte limbaje specializate o serie de împrumuturi
care îi conferã un caracter modern, dar care, în faza
iniþialã a preluãrii, prezintã deseori dificultãþi de ordin
semantic ºi fonetic. Probleme pun în special
împrumuturile de origine englezã care, de regulã, se scriu
altfel decît se pronunþã (cazuri „fericite” de tipul grant,
master sau item se constatã ceva mai rar).

Termenul brainstorming („asalt de idei”) este un
anglicism destul de frecvent în ultimul timp în limbajul
pedagogic. Semnificaþia acestuia este „tehnicã de lucru
în colectiv, folositã de obicei în procesul predãrii, avînd
ca scop stimularea prin participarea liberã ºi spontanã
la discuþii a tuturor membrilor unui grup”. Provenit din
engleza americanã (brain „creier”; storming „asalt”),
termenul creeazã dificultãþi de ordin ortoepic,
pronunþîndu-se aºa cum se scrie sau „brainºtorming”,
varianta recomandabilã fiind „breinstorming”. Grupul
consonantic st se pronunþã ºt în cuvinte de origine
germanã, dar rãmîne neschimbat în lexemele preluate
din englezã. Semnalãm cã termenul în discuþie este
concurat tot mai frecvent de sinonimul sãu tradus: asalt
de idei – mult mai adecvat ºi la fel de sugestiv ca ºi cel
original...

Cadrele didactice utilizeazã în activitatea lor ºi ceea
ce se numeºte clustering („construit din elemente”). ªi
anglicismul în cauzã se pronunþã altfel decît se scrie:
„clastering”. Termenul-bazã, cluster, cu valoare de
substantiv, înseamnã „ciorchine” ºi este specific
limbajului informaticii, iar cu valoare verbalã înseamnã
„a grupa”. De fapt, simplificînd lucrurile, un clustering
este un fel de schemã pentru sistematizarea unor noþiuni,
pentru explorarea unui text etc.

Feedback este un termen preluat din limbajele
tehnice ºi semnificã o „conexiune inversã” sau o reacþie
de rãspuns, în terminologia didacticã. Probabil, nu existã
la moment nici o lucrare metodologicã în care sã nu fie
atestat acest cuvînt, cu atît mai mult cu cît instruirea
formativã mizeazã anume pe feedback. Toate bune pînã
aici, dacã nu ar exista o problemã... aceeaºi problemã pe
care o prezintã un împrumut non-adaptat: pronunþarea
diferitã de scriere. Dicþionarele recomandã pronunþarea
„fidbec”, facilã pentru vorbitorii de englezã, dar mai
puþin explicabilã pentru ceilalþi, care trebuie, pur ºi
simplu, sã memoreze aceastã formã.

Dacã termenii discutaþi anterior sînt mai mult sau mai
puþin motivaþi, credem cã un împrumut ca freewriting
(„scriere liberã”) nu este justificat, chiar dacã

desemneazã o anumitã tehnicã de declanºare a creati-
vitãþii ºi de orientare a imaginaþiei.

În orice domeniu de activitate umanã se produc
schimbãri, iar o datã cu acestea, apar inovaþii lexicale.
Limbajele specializate, cu trecerea timpului, se
decanteazã, specialiºtii fac o selecþie riguroasã a
termenilor necesari pentru munca lor, împrumuturile se
adapteazã sau se traduc, iar noþiunile cu aspect rebarbativ
cad în desuetudine.

Nu e nevoie, în acest context, sã conving pe nimeni
de utilitatea termenilor a depuncta, modul, integralist
º.a., intraþi în repertoriul verbal al cadrelor didactice ºi
studenþilor basarabeni, mai ales pe calea contactelor
lingvistice cu profesorii ºi tinerii care îºi fac studiile în
România. A depuncta este un verb indispensabil în
situaþiile în care mesajul „a reduce în funcþie de erori
punctajul unui candidat sau concurent la o competiþie,
la un examen” trebuie exprimat cît mai concis, mai exact
ºi mai elegant (vs. de perifraza „a scãdea/a lua din
puncte”). Este în general cunoscut cã „diverse persoane
redau unele noþiuni mai uºor prin perifraze decît prin
cuvinte unice” (cf. Coteanu, Angela Bidu-Vrãnceanu,
1985, p. 111). Fenomenul reprezintã realitãþi individuale
determinate de mai multe cauze; una dintre acestea fiind
necunoaºterea cuvîntului unic care ar putea substitui o
perifrazã. Precizãm cã facem abstracþie aici de actele de
comunicare lingvisticã din care rezultã expres opþiunea
vorbitorilor pentru mijloacele verbale actualizate,
referindu-ne doar la cazurile în care este evidentã
absenþa, în vocabularul activ al participanþilor la dialog,
a termenului exact. Absenþa termenului adecvat în
comunicare, acolo unde el este necesar, are ca efect un
limbaj mediocru, lacunar, inelegant ºi produce o
impresie nefavorabilã.

Modul, „parte componentã a unui ansamblu cu
funcþionalitate proprie”, în limbajul didactic, a devenit
un termen polisemantic, avînd cel puþin trei accepþii:
1. „capitol, secþiune (într-un manual)”; 2. „perioadã de
ºcolarizare (perfecþionare, reciclare) pentru specialiºtii
cuprinºi într-un program mai amplu de instruire”;
3. „douã ore consecutive de curs (de obicei, la studenþi)”.
Menþionãm cã dacã primele douã accepþii sînt familiare
cadrelor didactice, cea de a treia este cvasinecunoscutã
în spaþiul nostru, fiind substituitã, de regulã, prin calcul
dupã limba rusã „pereche”. În aceeaºi „situaþie” se aflã
ºi lexemul integralist, codificat în dicþionare cu sensul
de „student care a trecut examenele unui an într-o singurã
sesiune”, dar care circulã în uz mai ales cu sensul de
„student care a luat integral examenele, student fãrã
restanþe”.

În sfera conformismului lingvistic se axeazã ºi
preluarea de cãtre vorbitori a unor cliºee de exprimare ofe-
rite de discursul mediatic ºi de diverse discursuri oficiale.

(continuare în pag. 24)
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Cliºeele de exprimare vin însã în dauna comunicãrii
libere ºi atribuie limbajului un caracter prea tehnicist. S-a
constatat cã anumite cuvinte ºi sintagme sînt repede mimate
de vorbitori, nu neapãrat din dorinþa de a fi cu vocabularul
la zi, dar mai ales dintr-un impuls inconºtient spre imitaþie.
Cuvinte precum a implementa sau monitorizare au intrat
imediat în bagajul de termeni al profesorilor care, preluînd
vorbirea prezentatorilor TV, de exemplu, nu mai concep sã
vorbeascã despre aplicarea unor metode sau þinerea sub
control a unei situaþii, ci numai despre implementarea
metodelor sau monitorizarea situaþiei.

Se ºtie cã termenii aparþinînd aceluiaºi stil (neutri,
livreºti, familiari) se combinã fãrã restricþii sau rezerve
dupã aºa-numita lege a identitãþii stilistice, care asigurã
unitatea stilului. Combinarea elementelor ce þin de
diferite stiluri cade sub incidenþa altei legi: legea
motivãrii elementului din alt stil (cf. Berejan, 1978,
p. 11). Prin urmare, inserarea într-un discurs a unui
cuvînt din alt stil se justificã numai în cazul motivãrii
lui. În beletristicã asemenea îmbinãri „neaºteptate”
provoacã admiraþie. De fapt, orice abatere intenþionatã
se impune prin efectul sãu de surprizã. În orice tip de
comunicare, receptorul mesajului nu este indiferent faþã
de dimensiunea stilisticã a exprimãrii ºi ar califica drept
greºealã încãlcarea nemotivatã a unitãþii stilului, adicã
o împletire de elemente eterogene.

În aceastã ordine de idei, credem cã în registrul
oficial al comunicãrii sînt defectuoase din punct de
vedere stilistic exprimãrile de felul: „Dragi copii, mult
stimaþi invitaþi ºi pãrinþi! Cu o deosebitã satisfacþie vreau
sã remarc cã aþi asistat la spectacolul cu genericul “Un
mãrþiºor pentru mama”. La spectacol ºi-au arãtat
mãiestria tinerele talente din clasa întîi...” (cuvînt de
încheiere al unei învãþãtoare dupã un matineu ºcolar);
„Mã bucur teribil de mult sã mã aflu din nou în ºcoala

pe care am absolvit-o cîndva...” (un funcþionar de la o
direcþie de învãþãmînt). În primul caz, construcþia cu o
deosebitã satisfacþie vreau sã remarc este extrasã din
stilul juridic-administrativ ºi pare pretenþioasã în raport
cu restul mesajului; în cazul al doilea, lexemul teribil
distoneazã flagrant în cadrul enunþului prin nota sa
familiarã evidentã.

Amestecul de elemente eterogene în exprimare este
favorizat nu numai de factori subiectivi (cum ar fi
preferinþele vorbitorilor), ci ºi de unii factori de ordin
obiectiv, în care rolul determinant îl joacã interacþiunea
sistemului lingvistic iniþial al subiectului vorbitor cu un
nou mediu lingvistic cu care acesta vine în contact
datoritã unor condiþii socioculturale noi: schimbarea
statutului profesional, efectuarea studiilor în altã
localitate (þarã) etc. În etapa de tranziþie de la un idiolect
la altul, termenii vechi „coabiteazã” cu cei noi (pînã la
asimilarea totalã a noilor modele de exprimare), intrînd
uneori în contradicþie unii cu alþii. Numai discernãmîntul
vorbitorilor va guverna selecþia corectã a elementelor de
comunicare adecvate.

Sub semnul conformismului lingvistic ar putea fi
plasate ºi numeroase pleonasme constatate în exprimarea
cadrelor didactice. Doina Dascãlu, în Dicþionarul de
pleonasme (Bucureºti, 1997), face distincþie între
cauzele voluntare ºi cele involuntare de producere a
pleonasmelor. În unele cazuri, redundanþa este conºtientã
ºi motivatã de nevoia de intensificare a sensului celor
exprimate. Cînd vorbitorul crede cã termenul folosit nu
va fi înþeles de receptor, el produce pleonasme în
cunoºtinþã de cauzã: „Clãdirea va fi demolatã în curînd...
dãrîmatã...”. Neatenþia, slãbirea autocontrolului ºi, nu
în ultimul rînd, ignoranþa constituie cîteva cauze
involuntare care genereazã exprimãri pleonastice, cf.
„E o poveste cu happy end fericit...”; „Vã rog, fãrã
excese mari...”; „Lucrarea corespunde rigorilor cerute
de investigaþiile ºtiinþifice moderne...”; „La liceul acesta
predominã mai mult engleza...”; „Aceasta e varianta cea
mai optimã”; „Aº vrea sã improvizez ad-hoc aici, în sala
de clasã...”. Citãm ºi cîteva dintre cele mai frecvente
construcþii pleonastice, pe care le-am numi pleonasme
uzuale: a beneficia de avantaje, capabil ºi competent, a
colabora împreunã, a conveni de comun acord,
interacþiune reciprocã, perspectivã de viitor, polemicã
contradictorie, proiect de viitor etc.

Marcatã de cele douã registre, oficial ºi neoficial,
comunicarea lingvisticã oralã se situeazã între
necesitatea exprimãrii cunoaºterii lumii ºi adecvarea
mijloacelor lingvistice ºi stilistice întrebuinþate,
adecvare care presupune selectarea cuvintelor în
vederea comunicãrii în condiþii optime (proprietatea
termenilor), exprimarea accesibilã nivelului
interlocutorilor (claritatea enunþurilor), precum ºi
evitarea imixtiunilor din alte variante stilistice ale
limbii (puritatea stilului).

(continuare din pag. 21)
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Aflate sub semnul unei libertãþi verbale mult mai mari,
situaþiile comunicaþionale de tipul conversaþiilor
prieteneºti, pauzelor de masã, convorbirilor telefonice cu
rudele ºi apropiaþii, petrecerilor etc., realizate într-un
registru neoficial, reprezintã o exprimare în care
„vorbitorul (...) îºi exercitã deprinderile (...) de
comunicare, apelînd la ceea ce am putea numi un prim
fond lingvistic activ, adicã cel care îi stã în mod nemijlocit
la îndemînã” (Flora ªuteu, 1974, p. 268). Spre deosebire
de comunicarea oficialã, comunicarea într-un cadru non-
instituþionalizat (informal) se caracterizeazã printr-un grad
maxim de spontaneitate. Participanþii la dialog se
încadreazã în actul de comunicare nepregãtiþi, ceea ce
implicã tot felul de abateri de la normele limbii literare
(cum ar fi modificarea calitãþii sunetelor ºi distribuirea lor
specificã, apariþia unor lexeme noi ºi îmbinãri originale
de cuvinte, a termenilor împrumutaþi din alte limbi, a
calcurilor ºi sensurilor noi etc.). În alþi termeni,
comunicarea neoficialã este orientatã de libertatea
creatoare, de gradul de cunoaºtere a limbii ºi de nivelul
general de culturã al conlocutorilor.

La nivel lexical, varianta în discuþie prezintã, pe
fondul unitãþilor lexicale uzuale, un numãr impunãtor de
lexeme expresive, locuþiuni, termeni tabu, cuvinte
devenite afective graþie metaforizãrii, elemente argotice,
termeni regionali, trunchieri º.a., care contribuie la
expresivitatea comunicãrii. Expresivitatea în mesajele
cotidiene poate fi realizatã ºi prin îndepãrtarea cuvintelor
de la întrebuinþarea lor curentã, trecerea de la relaþiile
în care ne-am obiºnuit sã le întîlnim la altele. În
principiu, în afarã de uneltele gramaticale, toate
cuvintele se preteazã la o îndepãrtare mai mult sau mai
puþin evidentã de la normã (cf. Coteanu, Angela Bidu-
Vrãnceanu, 1985, p. 107). Dacã noua relaþie rezultatã
dintr-o asemenea îndepãrtare devine constantã, în
conþinutul semantic al termenului apare o „valoare
suplimentarã ºi paralelã” care, atîta timp cît „stã lîngã
valoarea curentã împãrþind cu aceasta numãrul de
contexte” (ib.), conferã cuvîntului expresivitate.

Afirmaþia nu se referã însã ºi la termenii cu sensuri
improprii, în cazul cãrora se constatã o îndepãrtare
inacceptabilã de normã, cf.: (interviu) necenzurabil
„licenþios, trivial, vulgar” vs. „care nu poate fi supus
cenzurii”; (colectiv) lucrativ „care lucreazã foarte bine”
vs. „care aduce cîºtig, profitabil, rentabil”; posturã „post,
funcþie” vs. „situaþie în care se aflã cineva la un moment
dat” („Cînd mi s-a propus sã candidez pentru aceastã
posturã...” [de primar]); a intui „a intenþiona” vs. „a
înþelege sau a sesiza ceva prin intuiþie” („Intuiesc sã scriu
un articol în aceastã problemã”); impediment „ruºine,
obraz, scrupule” vs. „factor care împiedicã realizarea
unui lucru, obstacol, piedicã, baraj” („Omul ãsta nu are
nici un impediment! ªi mai îndrãzneºte sã vinã dupã una
ca asta la mine...”); agravat „preocupat” vs. „înrãutãþit,
complicat” („Eu cred cã are ºi el influenþã… dar mie,

dacã nu mi se spunea, eu nici nu eram atît de agravat…
sã fac asta”).

Cuvintele îºi modificã sensul ºi sub influenþa unor
termeni strãini. În asemenea cazuri se obþin calcuri
semantice, numite ºi împrumuturi indirecte sau mascate.

În condiþii de bilingvism, calcul este un fenomen
curent; unele sensuri ºi cuvinte noi se impun în limba
literarã sub presiunea uzului, altele nu sînt acceptate în
aceastã variantã a limbii naþionale, cum ar fi (calcuri
datorate influenþei limbii ruse): a se balota „a candida”;
volantã „ºedinþã, ºedinþã-fulger”; înverzire „creare de
zone/de spaþii verzi”; torent (de studenþi) „serie”; unitate
(vacantã) „funcþie, post”; concediale „indemnizaþie de
concediu”; ocupaþie „exersare (la un instrument
muzical”; rutierã „maxitaxi”; a reclama „a face reclamã
unui produs” etc.

Deºi au fost ºi continuã sã fie combãtute în articole
de cultivare a limbii ºi în emisiuni radiotelevizate de
specialitate, termenii calchiaþi se menþin în limbajul
uzual basarabean. În acest sens, Constantin Tãnase
afirmã, pe bunã dreptate: „Stihia limbii vorbite este atît
de puternicã, încît, aidoma unui torent de apã dezlãnþuit,
ºterge toate zãgazurile ce-i apar în cale. Uzul (...)
nesocoteºte, sfideazã norma cu atîta insistenþã, încît
devierile condamnate de lingviºti cu cîteva decenii în
urmã continuã sã persiste” (1994, p. 103).

La celãlalt pol al performanþei comunicative se aflã
vorbitorii cu o exprimare omogenã, care se înscrie în
dimensiunile limbii române literare, exprimare modelatã
prin lecturi masive, autoperfecþionare, discernãmînt
lingvistic, selecþie stilisticã riguroasã. Mesajele
construite de asemenea protagoniºti ai comunicãrii se
încadreazã în modele logico-afective ºi stilistice
adecvate ºi rãspund rigorilor unei exprimãri îngrijite ºi
elegante.
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Comunicarea este un proces deosebit de complex ºi
important, de care depinde structura reuºitelor,
miracolelor sau dezastrelor umane.

Indiferent de modul de abordare (ca act, sistem, cod
sau mijloc) comunicarea stã la baza organizãrii ºi
evoluþiei sociale, influenþînd raporturile pe orizontalã ºi
pe verticalã între oameni, fiind consideratã drept cea mai
importantã competenþã socialã cu implicaþii în
manifestarea ºi dezvoltarea celorlalte. Formarea
competenþelor comunicative constituie un obiectiv ma-
jor în cunoaºterea realitãþii. Una dintre cãile principale
de antrenare a comunicãrii constã în identificarea
blocajelor care reduc semnificativ fidelitatea sau
eficienþa transferului de mesaj. Blocajele comunicãrii
pot avea o asemenea intensitate, încît între informaþia
transmisã ºi mesajul perceput sã existe diferenþe vizibile.
Perturbaþiile pot fi de naturã internã – fiziologice, per-
ceptive, semantice, interpersonale sau intrapersonale –
ºi de naturã externã – apãrute în mediul fizic în care are
loc comunicarea (poluare fonicã puternicã, întreruperi
succesive ale procesului de comunicare etc.).

Înainte de a ne referi la modalitãþile de depãºire a
barierelor de comunicare, vom prezenta cîteva taxonomii
ce fac trimitere la personalitate în ansamblul ei.

BARIERELE COMUNICÃRII DIN PERSPECTIVA
COMPLEXELOR PERSONALE

În raporturile interumane E. Limbos identificã patru
tipuri de bariere personale care blocheazã comunicarea:

1. Bariere cauzate de contextul sociocultural. Se
referã la condiþiile de trai ale individului într-un tip de
societate sau mediu nesatisfãcãtor pentru el.

a) Conflictul de valori ºi lipsa cadrelor de referinþã
apare atunci cînd persoanele nu pot admite ºi
adera la scãrile de valori, la ideologiile societãþii
în care trãiesc, deoarece nu se pot regãsi pe sine.

b) Condiþionarea ºi manipularea prin mass-media
apare dacã indivizii nu dau dovadã de spirit critic
ºi de luciditate faþã de informaþiile propuse de
mass-media.

Blocajele comunicãrii
c) Prejudecãþile sau ideile gata confecþionate sînt

raportate la tradiþiile ce îºi au rãdãcinile într-un
trecut mai mult sau mai puþin îndepãrtat.
Adoptarea unei atitudini nonconformiste faþã de
norme ºi prejudecãþi conduce, deseori, la o
comunicare neeficientã.

d) Diferenþele culturale. O culturã diferitã de cea în
care a fost crescutã persoana constituie o viziune
diferitã asupra lumii, un sistem diferit de valori
ºi ideologii, ceea ce face dificilã comunicarea.

2. Bariere cauzate de frica endemicã. Se referã la
teama pe care o încearcã anumiþi membri ai societãþii,
de regulã, cei mai vulnerabili, cei care au unele
sensibilitãþi personale (5).

a) Înfruntarea poate provoca unor indivizi reacþii de
teamã, adesea imprevizibile. Aceºtia au tendinþa
de a considera interlocutorul un judecãtor, un om
cu atitudine criticã, ceea ce conduce la timiditate.
Respectiva situaþie determinã persoanele sã fie
retrase, închise ºi mereu gata sã se apere.

b) Agresivitatea face ca o comunicare sã se trans-
forme într-o stare conflictualã.

c) Principiul competiþiei poate fi o barierã în
comunicare dacã vizeazã în special dominarea,
învingerea ºi mai puþin progresul ca atare. În
cazul cînd competiþia este corectã, constructivã,
bazatã pe valori autentice, ea este stimulativã,
condiþionînd afirmarea ºi valorizarea interlo-
cutorilor.

d) Rezistenþa la schimbare apare deoarece orice
modificare provoacã teamã, anxietate, implicînd
necunoscutul ºi asumarea de riscuri.

e) Lipsa încrederii în sine se manifestã datoritã
falsei idei despre sine ºi despre interlocutor.

3. Bariere cauzate de atitudinile individualiste. Sînt
specifice indivizilor care pun accentul pe propria persoanã.

a) Comportamentul egocentric face ca individul sã
fie nereceptiv la ceea ce se petrece în jurul lui,
dialogul devenind astfel greoi, uneori chiar
imposibil.

b) Necunoaºterea propriei persoane favorizeazã o
imagine deformatã, chiar eronatã despre sine,
fapt ce determinã lipsa autocontrolului reacþiilor
ºi comportamentelor în procesul de comunicare.

c) Sentimentul de incompetenþã sau ineficienþã
înseamnã tendinþa de a nega sistematic valoarea
propriilor capacitãþi în raport cu cele ale altor
persoane. Acest sentiment de inferioritate se
manifestã prin jenã, sfialã, stîngãcie, autocriticã
exageratã, tãcere nejustificatã, dificultate în
exprimare.

EX CATHEDRA
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d) Lipsa de obiectivitate ºi realism apare atunci cînd
percepþia realitãþii are loc prin prisma senti-
mentelor personale ºi a experienþei anterioare. Un
astfel de blocaj genereazã o comunicare
deformatã, falsificatã sau deturnatã în mod voit.

e) Pasivitatea excesivã duce la inerþie, indolenþã ºi
dezinteres, precum ºi la neimplicarea în diverse
situaþii de comunicare.

4. Bariere referitoare la relaþiile individ-grup:
a) Marginalizarea. Comunicarea cu persoane

subapreciate, neglijate de societate este foarte
dificilã, acestora fiindu-le caracteristic un
comportament deviat, nerespectarea promisiu-
nilor ºi a legilor.

b) Lipsa de autenticitate este incapacitatea de a se
exprima în conformitate cu ceea ce simt ºi îºi
doresc în mod real. Asemenea oameni sînt niºte
“actori”, asumîndu-ºi roluri pe care nu le acceptã.

c) Izolarea se manifestã prin afiºarea unui
comportament individualist, teamã faþã de alþii ºi
de ridicol, neimplicare, lipsã de iniþiativã.
Izolarea poate fi atît blocaj al comunicãrii cît ºi
consecinþa unei comunicãri neeficiente.

ALTE TAXONOMII ALE BLOCAJELOR
COMUNICÃRII

Leonard Saules (cf. Tran & Stãnciugelu, 2003)
considerã cã în procesul de comunicare pot interveni:

Bariere de limbaj:
– aceleaºi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite

persoane;
– cel ce vorbeºte ºi cel ce ascultã se pot deosebi ca

pregãtire ºi experienþã;
– starea emoþionalã a receptorului poate deforma

ceea ce aude;
– ideile preconcepute ºi rutina influenþeazã

receptivitatea;
– dificultãþi de exprimare;
– utilizarea unor cuvinte sau expresii confuze.
Bariere de mediu:
– climat de muncã necorespunzãtor (poluare fonicã

ridicatã etc.);
– folosirea de suporturi informaþionale neadecvate.
Poziþia emiþãtorului ºi receptorului în comunicare

poate constitui o barierã datoritã:
– imaginii pe care o are emiþãtorul sau receptorul

despre sine ºi despre interlocutor;
– caracterizãrii diferite de cãtre emiþãtor ºi receptor

a situaþiei în care are loc comunicarea;
– sentimentelor ºi intenþiilor cu care interlocutorii

participã la comunicare.
Bariere de concepþie:
– existenþa presupunerilor;
– exprimarea cu stîngãcie a mesajului de cãtre

emiþãtor;

– concluzii pripite asupra mesajului;
– lipsa de interes a receptorului faþã de mesaj;
– rutina în procesul de comunicare.
Sidney Shore (cf. Jaoni, 1990) identificã trei tipuri

de blocaje ce constituie reale probleme în realizarea
procesului de comunicare.

Blocaje de ordin emoþional:
– teama de a nu comite greºeli, de a nu pãrea

extravagant;
– teama de a fi un “pionier”, de a fi în minoritate;
– neîncrederea faþã de superiori, colegi, colabo-

ratori;
– dificultatea de a schimba modelul de gîndire;
– dependenþa excesivã de opiniile altora;
– lipsa capacitãþii de a depune un efort susþinut în

rezolvarea unei probleme: de la identificarea ei
pînã la soluþionare.

Blocaje de ordin cultural:
– dorinþa de a se conforma modelelor sociale,

dorinþa de apartenenþã;
– “conformism” la ideile vechi, dar ºi la cele noi;
– slaba capacitate de a transforma sau modifica ideile.
Blocaje de ordin perceptiv:
– incapacitatea de a se interoga asupra evidentului;
– incapacitatea de a distinge între cauzã ºi efect;
– dificultatea de a determina o problemã sau decli-

narea capacitãþii, refuzul de a sesiza, de a releva;
– incapacitatea de a defini lucrurile;
– îngustarea excesivã a punctului de vedere.
Zgomotul (semantic, mecanic ºi de mediu) este con-

siderat, de asemenea, o barierã în transmiterea mesajului.
Deºi îmbracã forme diferite, constituind reale perturbaþii
ale comunicãrii, barierele nu sînt de neevitat. Pentru
înlãturarea lor se vor lua în consideraþie mai multe
aspecte:

• Se atacã problema, ºi nu persoana
Trebuie evitatã tendinþa de a judeca. Convingerea

unor persoane cã cei din jurul lor îºi vor îmbunãtãþi
comportamentul doar dacã sînt criticaþi constutuie o
barierã în calea unei comunicãri eficiente. În loc de: “Tu
eºti vinovat pentru aceastã situaþie...”, se spune: ”Sã
vedem cum putem rezolva problema...”.

• Se vorbeºte la concret, ºi nu la general
Nu se permite folosirea etichetelor în caracterizarea

unei persoane care a greºit sau a avut un comportament
neadecvat. Urmeazã sã precizãm locul, timpul ºi condiþiile
în care a greºit. Se spune: “M-aþi întrerupt de trei ori în
timpul ºedinþei ºi aceasta m-a deranjat, deoarece, pe de
o parte, a afectat continuitatea argumentãrii, iar, pe de
alta, s-ar fi putut crea impresia cã nu mã ascultaþi”, în loc
de “Întotdeauna încercaþi sã atrageþi atenþia asupra dvs.,
sã vã remarcaþi în detrimentul altora ”.

• Ascultarea suportivã înseamnã recepþionarea
mesajelor prin modul de ascultare ºi prin reacþiile de
feedback. Felul în care ascultãm trebuie sã-i sugereze
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interlocutorului cã sîntem interesaþi de persoana sa, cã
îi atestãm contribuþia la comunicare, cã îi respectãm
sentimentele, emoþiile, gîndurile ºi, chiar dacã nu
împãrtãºim punctul sãu de vedere, avem convingerea cã
acesta este important ºi valid pentru el.

Existã ºi alte modalitãþi de a surmonta barierele de
comunicare, de a evita declanºarea ºi menþinerea situaþiei
conflictuale:

– planificarea comunicãrii;
– determinarea scopului fiecãrei comunicãri;
– alegerea momentului potrivit pentru comunicare;
– clasificarea ideilor înaintea comunicãrii;
– folosirea unui limbaj adecvat.

BARIERE ÎN COMUNICAREA EFICIENTÃ COPIL/
ADOLESCENT-ADULT

Studiile în domeniul educaþional au arãtat rolul pri-
mordial al comunicãrii în sferele cognitivã, afectivã ºi

volitivã ale copilului/adolescentului. Trower ºi Hollin (7)
afirmã cã deprinderile sociale insuficient dezvoltate sînt
asociate cu performanþe academice scãzute, probleme
emoþionale ºi comportamentale, dificultãþi de adaptare
socialã. Aceºti factori declanºeazã ºi susþin sentimentul
de singurãtate, prezent la aproximativ 75% din persoanele
sub 18 ani. Singurãtatea, la rîndul ei, are drept consecinþã
timiditatea, depresia, anxietatea socialã, stima de sine
scãzutã, inabilitatea de exprimare emoþionalã, deprinderi
ineficiente de asertivitate, participarea redusã la diverse
activitãþi.

Pentru o comunicare optimã este necesarã prevenirea
reacþiilor defensive (frecvent întîlnite în relaþiile
interumane) provocate de mesajele care atacã persoana
ºi care, desigur, trebuie evitate (2).

Prezentãm în tabelul de mai jos tipuri de mesaje ce
duc la declanºarea reacþiilor defensive ºi modalitãþi de
prevenire a acestora.

Mesaje care previn reacþiile defensive ºi blocarea
comunicãrii
Comunicarea descriptivã constã din mesaje adresate la
persoana I (limbajul responsabilitãþii), focalizate pe ceea
ce simte emiþãtorul ºi pe comportamentul interlocu-
torului. “Cînd nu-mi permiteþi sã spun ceea ce cred
(descrierea comportamentului), devin nervos ºi
frustrat!” (emoþia ºi consecinþa).
Comunicarea orientatã spre problemã conþine mesaje ce
ajutã interlocutorul sã identifice alternativele de rezolvare
a acesteia fãrã a-i impune soluþia. “Mã gîndesc cã aceasta
se poate rezolva mai eficient dacã vei pleca singur”.
Spontaneitatea este exprimarea opiniilor personale, fãrã
impunerea propriului punct de vedere. “Într-adevãr, este
un lucru foarte dificil”.
Comunicarea empaticã conþine mesaje de înþelegere,
compasiune ºi afecþiune faþã de interlocutor. “Înþeleg,
te-ai simþit foarte umilit în situaþia respectivã”.
Egalitatea înseamnã acceptarea necondiþionatã ºi
respectarea fiecãrei persoane indiferent de nivelul sãu
de culturã, de pregãtire profesionalã.

Mesaje care provoacã declanºarea reacþiilor defen-
sive ºi blocarea comunicãrii
Comunicarea evaluativã conþine mesaje adresate la
persoana a II-a. “Nu ºtii despre ce vorbeºti!”, “Nu lucrezi
cît ar trebui!”, “Vorbeºti prea mult!” etc. Aceste mesaje
implicã judecarea interlocutorului ºi întrerupe
comunicarea prin reacþiile declanºate.

Controlul presupune mesaje prin care, oferind soluþii ºi
sfaturi, avem tendinþa de a controla interlocutorul. “ªtiu
mai bine cum trebuie sã procedezi, aºa cã ascultã-mã ºi
ai sã reuºeºti! ”
Manipularea presupune transmiterea unor mesaje de
nonacceptare ºi neîncredere în deciziile celorlalþi. “Nu
cred cã eºti în mãsurã sã faci lucrul acesta”.
Neutralitatea transmite mesajul cã persoana cu care
comunici nu este importantã pentru tine. “Lasã, nu-mi
spune nimic, ºtiu ce trebuie sã fac”.
Superioritatea determinã formarea unei relaþii
defectuoase de comunicare ºi încurajeazã dezvoltarea
conflictelor.

Sperãm cã aceastã incursiune în problema blocajelor comunicãrii sã fie utilã profesorilor ºi celor interesaþi de
dezvoltarea competenþelor comunicative.
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Tema de acasã a reprezentat întotdeauna o activitate
cu multiple ºi majore semnificaþii, ea fiind
concomitent – în funcþie de conceptul educaþional
dominant ºi nivelul profesional al pedagogului – muncã
independentã, test de evaluare, formã ºi mijloc de
manifestare a achiziþiilor ºcolare etc. sau instrument de
înfricoºare ºi chiar de sancþionare a elevilor. Creºterea
substanþialã a volumului de informaþie produsã de
ºtiinþã, arte ºi tehnologii a determinat în mod direct
mãrirea timpului pentru pregãtirea temelor de acasã,
deci ºi reducerea timpului pentru odihnã, satisfacerea
intereselor personale de formare ºi dezvoltare fizicã,
intelectualã ºi cultural-spiritualã. În consecinþã, starea
sãnãtãþii copiilor ºcolarizaþi a devenit una dintre
problemele majore ale practicii educaþionale: ”În
ultimii doi ani numãrul elevilor încadraþi în grupul de
risc a crescut cu 70,5%, iar numãrul elevilor care n-au
fost bolnavi în timpul anului ºcolar s-a redus pînã la
18,6%. Cu vîrsta creºte ºi numãrul de maladii ale
sistemului nervos central ºi al dereglãrilor psihice,
acestea plasîndu-se pe locul al doilea în structura
morbiditãþii. În clasele liceale nivelul morbiditãþii
sistemului digestiv ºi cardiovascular a sporit de 1,3-2,2
ori faþã de nivelul acestor maladii înregistrate la elevii
din ciclul primar. Tot în clasele superioare se constatã
o creºtere de 2,2 ori a cazurilor de miopie (comparativ
cu clasele mici)” (1, p. 63).

Diminuarea stãrii sãnãtãþii elevilor de azi este
cauzatã de hipodinamie, determinatã de volumul mare
al materiilor de studiu, al temelor pentru acasã, pe care
elevii din clasele secundare ºi liceale trebuie sã le
pregãteascã dupã 6-7 lecþii pe zi.

Fiecare dintre factorii de suprasolicitare a elevilor are
un anumit impact asupra eficienþei procesului de
predare-învãþare ºi meritã a fi studiat în mod special,
deoarece influenþeazã ºi alte aspecte ale vieþii
adolescentine în general. În cele ce urmeazã ne vom
referi la un singur factor – temele de acasã.

Temele de acasã, fiind o continuare a activitãþii
didactice la clasã, ne-am propus sã efectuãm un

Demersul praxiologic
asupra temei de acasã

pentru elevi
ministudiu ºi sã aflãm opiniile profesorilor ºi ale elevilor
privind raþiunea ºi volumul lor. În acest scop, le-am
solicitat respondenþilor sã completeze un chestionar
(pentru profesori ºi pentru elevi), fiecare conceput sã
dezvãluie mai multe faþete ale problemei.

În total au participat 75 de cadre didactice de la
diferite discipline, din cîteva zone ale Republicii
Moldova, ºi 50 de elevi din mun. Chiºinãu ºi s. Cojuºna,
Strãºeni.

• Criteriul raþiunea (utilitatea) temelor de acasã.
La întrebarea Consideraþi cã temele de acasã sînt
necesare pentru elevi? toþi profesorii au rãspuns
afirmativ, venind însã cu recomandãri de
eficientizare a lor:

– sã fie propuse diferenþiat ºi în volum mai mic;
– sã fie indicat volumul minim obligatoriu,

celelalte sarcini urmînd a fi considerate
opþionale;

– elevul sã realizeze din tema de acasã doar ceea
ce doreºte;

– pînã în cl. VIII sã nu se dea teme pentru acasã.
Elevii, la rîndul lor, considerã cã temele pentru acasã

sînt necesare, însã într-un volum mai mic ºi nu la toate
disciplinele, ci doar la cele la care se susþin examene.
Prezentãm cîteva opinii care valideazã concluzia de mai sus:

– este prea mult material ºi nu reuºesc sã-mi fac
toate temele;

– ar fi bine sã studiem mai mult la lecþie;
– sînt prea multe teme ºi nu reuºim sã ne ocupãm

ºi cu altceva;
– temele sînt dificile ºi plictisitoare;
– sã fie introdusã o limitã;
– îmi provoacã dureri de cap.
Elevii din clasele primare au specificat cã temele

pentru acasã ar trebui realizate în scris, dar nu la toate
disciplinele.

• Criteriul claritatea temelor pentru acasã. La
întrebarea dacã temele de acasã sînt formulate
explicit, elevii din clasele secundare ºi liceale au
menþionat:

– nu sînt clare la toate disciplinele, de aceea îmi ia
mult timp sã le înþeleg;

– unele discipline (Fizica, Chimia, Matematica) le
învãþ cu greu ºi nu am pe cine consulta (cl. X);

– la Chimie, Matematicã ºi Fizicã sînt nevoit sã
consult ºi alte manuale;

– uneori nu înþeleg condiþia temei de acasã.
La elevii din clasele primare au prevalat urmãtoarele

rãspunsuri:
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– apelez la ajutorul pãrinþilor;
– dacã ascult atent în clasã, înþeleg;
– la unele obiecte de studiu învãþãtorii ne explicã

ce avem de fãcut acasã.
La acest capitol profesorii au expus urmãtoarele

opinii:
– deseori temele pentru acasã sînt confuze, sarci-

nile nefiind formulate concret.
– nu toate temele propuse în manual pentru muncã

independentã sînt accesibile elevilor, realizarea
lor solicitã asistenþa profesorului;

– deseori în manual lipseºte informaþia necesarã
pentru realizarea temelor.

Chiar dacã sarcinile sînt apreciate drept clare, se
considerã cã elevii nu au cunoºtinþele ºi abilitãþile necesare
pentru a le efectua. Astfel, 36 dintre profesorii chestionaþi
nu sînt siguri cã elevii posedã suficiente cunoºtinþe pentru
a realiza temele de acasã, 27 de profesori sînt siguri de
acest fapt, deoarece explicã sarcinile de îndeplinit.

• Criteriul timp acordat studiului a dezvãluit durata
pregãtirii temelor de acasã la fiecare disciplinã
ºcolarã:

– cl. XI: de la 2 pînã la 8-13 ore, la unele discipline
se pregãtesc cîte 2-3 zile;

– cl. X: de la 5 pînã la 13 ore, la unele discipline
(Matematica) lucreazã cîte 3 zile;

– cl. VII: de la 4 pînã la 10 ore;
– cl. VI: 7-8 ore;
– cl. V: pînã la 9 ore;
– cl. IV: 2,5-5 ore.
Elevii din clasele secundare ºi liceale au zilnic cîte

6-7 lecþii, pe care le încheie la orele 14-15. Adãugînd la
acestea timpul necesar deplasãrii de la ºcoalã acasã,
luãrii prînzului ºi pregãtirii temelor, constatãm cã nu le
mai rãmîne timp ºi pentru activitãþi extraºcolare, cul-
tural-artistice, de educaþie fizicã ºi sport sau pentru unele
lucrãri de menaj etc. Cea mai mare parte a zilei ei o petrec
la masa de scris, fapt care provoacã apariþia multor boli
chiar la vîrsta adolescenþei.

Conform Actelor normative privind protecþia muncii,
care reglementeazã organizarea regimului de studiu
“durata pregãtirii temelor pentru acasã va fi de 1 orã în
cl. II; 1,5 ore în cl. III-IV; 2,5-3 ore în cl. V-VII ºi 4 ore
în cl. VIII-XI” (2, p.184). Or, numãrul de ore stabilit
oficial pentru temele de acasã este cu mult mai mic decît
cel consumat în realitate. Cu toate acestea, nimeni dintre
responsabilii pentru timpul acordat studiului (cadre
didactice, inspectori ºcolari, autori de manuale etc.) nu
þine cont de prevederile legale.

Testarea cadrelor didactice la acest parametru a
demonstrat cã majoritatea nu ºtiu de cît timp are nevoie
elevul pentru a-ºi pregãti temele, rãspunsurile consti-
tuind valori aproximative ºi diferite:

– în clasele primare 2-3 ore;
– cîte 45 de minute pentru fiecare disciplinã;

– la Istorie se acordã de la 0,5 pînã la 8 ore;
– cel mai mult timp necesitã Matematica.
Profesorii nu ºtiu cît timp le ia elevilor pregãtirea

temelor de acasã la disciplina pe care o predau ºi ce
procent reprezintã acesta în raport cu timpul acordat
pentru realizarea temelor la toate obiectele de studiu.

• Criteriul gradul de independenþã în pregãtirea
temelor de acasã a fost aplicat prin întrebarea
Solicitaþi ajutorul familiei în rezolvarea
temelor?

S-a constatat cã elevii din cl. XI nu recurg (nici unul
dintre cei chestionaþi) la ajutorul pãrinþilor, deoarece
aceºtia, oricum, nu i-l pot acorda. Elevii din clasele
primare ºi din cl. V-VII apeleazã, de regulã, la ajutorul
pãrinþilor la pregãtirea temelor de acasã, iar cei din cl. X
îl solicitã foarte rar, doar atunci cînd considerã cã le-ar
putea explica anumite lucruri.

La acest subiect, profesorii au menþionat cã salutã
implicarea pãrinþilor în pregãtirea temelor, o considerã
necesarã ºi obligatorie. Or, la nivelul cadrelor didactice,
predominã opinia conform cãreia temele nu sînt pentru
elevi, ci pentru pãrinþi, aceºtia fiind datori sã realizeze
o parte însemnatã din munca profesorilor.

• Criteriul caracterul sistematic al evaluãrii
temelor pentru acasã.

Rãspunsurile elevilor au scos în evidenþã faptul cã
unii profesori controleazã realizarea temelor de acasã
sistematic, iar alþii – periodic, profesorii chestionaþi
afirmînd cã le verificã permanent (43 de intervievaþi din
totalul de 75), periodic sau chiar deloc.

• Criteriul semnificaþia temelor pentru acasã a fost
aplicat doar elevilor. S-a stabilit cã, în general,
temele pentru acasã sînt necesare, deoarece
contribuie la consolidarea cunoºtinþelor ºi înþele-
gerea temei din clasã. Însã elevii de la treapta
licealã (care dedicã cel mai mult timp pentru
pregãtirea temelor) au formulat ºi anumite
rezerve faþã de importanþa acestora:

– unele teme sînt inutile;
– sînt importante, dar ne rãpesc foarte mult timp,

de aceea nu putem face ºi altceva;
– dupã ce-mi fac temele, mã simt extenuat;
– ar trebui sã lucrãm mai mult în clasã.
• Criteriul diversificarea gradului de dificultate

al temelor pentru acasã pe zone. În baza
rãspunsurilor oferite de elevi s-a constatat cã
cele mai multe dificultãþi în pregãtirea temelor
de acasã le întîmpinã copiii din Chiºinãu.
Cauza se presupune a fi numãrul mare de elevi
în clasã (situaþie specificã ºcolilor din
capitalã), ceea ce nu permite o activitate indi-
vidualã, precum ºi “provocãrile” profesorilor,
care obþin astfel mai multe ore pentru
meditaþiile cu platã, fenomen foarte rãspîndit,
deºi nerecunoscut oficial.

EX CATHEDRA

DEMERSUL PRAXIOLOGIC ASUPRA TEMEI DE ACASÃ PENTRU ELEVI



Di
da
ct
ic
a 

Pr
o.
..
, 

Nr
.2
(2
4)
 a

nu
l 

20
04

33

Sinteza rãspunsurilor cu privire la temele de acasã s-a
conturat în urmãtoarele concluzii.

1. Demersul praxiologic asupra temelor de acasã a
specificat:

– Neîndeplinirea temelor duce la formarea de
goluri în cunoºtinþe ºi la diminuarea interesului
pentru domeniile ºtiinþific/artistic/tehnologic ale
disciplinei ºcolare.

– Nu toate sarcinile propuse în manuale sînt clare
ºi accesibile elevilor, doar o parte dintre profesori
explicînd condiþiile temelor de acasã.

– Nu toþi elevii posedã cunoºtinþele ºi capacitãþile
necesare pentru a realiza temele, chiar dacã con-
diþia le este clarã.

– Pentru nerealizarea temelor de acasã elevii sînt
apreciaþi cu note negative, însã puþini dintre
profesori se intereseazã care ar fi motivele
neîndeplinirii lor.

– Majoritatea profesorilor opteazã pentru realizarea
integralã a temelor, deºi recunosc cã sînt volumi-
noase ºi dificile.

2. Recomandãri privind temele de acasã. Acestea ar
trebui:

– sã fie în volum mai mic;
– sã fie propuse diferenþiat;
– sã fie specificat tipul de sarcini: obligatorii (vo-

lum minim necesar) ºi opþionale/suplimentare;
– pentru elevii claselor primare sã se dea mai puþine

teme în scris.
Reglementarea ºtiinþificã ºi normativã a temelor de

acasã pentru elevi, elaborarea mecanismelor de stabilire
a volumului, cantitãþii, gradului de dificultate al acestora;
formarea cadrelor didactice pentru echilibrarea corectã
a sarcinii didactice la clasã cu cea de acasã este
imperioasã.

REPERE BIBLIOGRAFICE:
1. Buletinul învãþãmîntului, 2002, nr. 1-2.
2. Acte normative privind protecþia muncii,

Chiºinãu, 1996.

“Mass-media este:

• O fereastrã spre experienþe ce ne extind viziunea asupra lumii;
• Un interpret ce explicã ºi dã sens evenimentelor disparate;
• O platformã ºi/sau un purtãtor pentru informaþii ºi opinii;
• O legãturã interactivã;
• Un jalon, un indicator care ne aratã drumul, ghidîndu-ne ºi dîndu-ne instrucþiuni;
• Un filtru care selecteazã anumite informaþii pe care le supune atenþiei noastre mai mult

decît pe altele, aceasta în mod deliberat sau nu;
• O oglindã ce reflectã imaginea societãþii, uneori cu distorsiuni;
• Un ecran sau o barierã ce pun adevãrul în serviciul intereselor propagandistice”.

(Denis McQuail, Mass Comunication Theory, London, 1992)
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Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaºi

1. PRECIZÃRI CONCEPTUALE
Comunicarea educaþionalã sau pedagogicã este cea

care mijloceºte realizarea fenomenului educaþional în
ansamblul sãu, indiferent de conþinuturile, nivelurile,
formele sau partenerii implicaþi. Faþã de aceasta,
comunicarea didacticã apare ca formã particularã,
obligatorie în vehicularea unor conþinuturi determinate,
specifice unui act de învãþare sistematicã, asistatã. Din
perspectiva educaþiei formale, comunicarea didacticã
constituie baza procesului de predare-asimilare a
cunoºtinþelor în cadrul instituþionalizat al formãrii ºi între
parteneri cu status-roluri determinate: profesori-elevi/
studenþi, formatori-cursanþi, experþi-ucenici etc.

Atît comunicarea educaþionalã cît ºi cea didacticã pot
fi considerate forme specializate ale fenomenului extrem
de complex ºi dinamic al comunicãrii umane.

În accepþiunea sa cea mai largã, aceasta poate fi definitã
ca o relaþie ce permite coîmpãrtãºirea sensului unei
informaþii. Triada informaþie-relaþie-coîmpãrtãºire este
esenþialã în definirea contemporanã a comunicãrii. Dacã
informaþia este premisa absolut necesarã unui act de
comunicare, ea nu este însã ºi suficientã. Absenþa înþelegerii
acelei informaþii ºi a cadrului relaþional, care sã-i ghideze
ºi sã fixeze sensul, anuleazã situaþia de comunicare.

O propoziþie într-o limbã necunoscutã existã ca
informaþie, dar, în absenþa cunoaºterii limbii, ea nu ne
va comunica nimic. La fel, un gest atipic culturii noastre.
În aceeaºi mãsurã o informaþie verbalã decontextualizatã

Comunicarea în context
educativ ºi didactic

(„Vino”), schimbatã între douã personaje a cãror relaþie
nu o cunoaºtem, nu oferã, prin ea însãºi, mãsura sensului
ei. Registrul posibilitãþilor de decodificare este vast,
„vino” putînd fi, la fel de bine, îndemn, chemare,
poruncã, rugãminte, ironie, provocare, glumã, sfat etc.

În esenþã, a comunica înseamnã a fi împreunã cu, a
împãrtãºi ºi a te împãrtãºi, a realiza o comuniune de gînd,
simþire, acþiune. În consecinþã, se poate sublinia cã infor-
maþia ºi relaþia sînt premise ale comunicãrii, în timp ce co-
împãrtãºirea, construcþia în comun a sensului, este condiþia
strict necesarã. Aceastã accepþiune reclamã cîteva axiome:

– Comportamentului uman, în ansamblul sãu, îi este
intrinsecã dimensiunea informaþionalã care, corect
receptatã ºi decodificatã, devine comunicare;

– A comunica înseamnã mult mai mult decît a
stãpîni cuvintele; putem vorbi fãrã sã comunicãm
ºi sã ne “împãrtãºim” celorlalþi fãrã a rosti nici
un cuvînt. Prin natura misiunii sale, omul ºcolii
este obligat sã conºtientizeze aceasta ºi sã
acþioneze ca un profesionist al comunicãrii;

– Absenþa intenþiei comunicative nu anuleazã
comunicarea. Nehotãrîrea, neliniºtea, blazarea,
neputinþa etc. le transmitem elevilor chiar ºi atunci
cînd nu o dorim. Ele se încorporeazã în baza
relaþionalã care, vom vedea, filtreazã mesajul
didactic centrat pe conþinuturile disciplinei, ceea
ce face ca profesori diferiþi, cu aceeaºi clasã ºi chiar
aceeaºi temã, sã obþinã rezultate diferite.

Aceastã perspectivã de lucru asupra comunicãrii, desi-
gur una dintre diversele posibile, permite cîteva sublinieri:

a) în cercetarea ºi practica actualã, actul comunicãrii
este vãzut ca o unitate a informaþiei cu dimensiunea
relaþionalã. Aceasta din urmã este coparticipantã la
contextualizarea informaþiei. Sã ne gîndim la sensul diferit
pe care îl capãtã aceeaºi informaþie – “Aþi rãspuns bine” –
în contexte relaþionale diferite: pe fundalul încrederii
reciproce profesor-elev, faþã de relaþia de tip „care pe care”;

b) perspectiva telegraficã, linearã, asupra comu-
nicãrii este înlocuitã de modelul interactiv care

PONDEROSA VOX
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analizeazã actul comunicativ ca o relaþie de schimb între
parteneri. Aceºtia au, fiecare, simultan, un dublu statut:
emiþãtor ºi receptor. Ca urmare, mai vechea atribuire ce
acorda rolul de emiþãtor profesorului ºi pe cel de receptor
elevului/elevilor, devine discutabilã;

c) analiza exclusivã a informaþiilor codificate prin
cuvînt ºi deci centrarea pe mesajele verbale, pierde tot
mai mult teren în faþa cercetãrii diversitãþii codurilor
utilizate (sunet, cuvînt, gest, imagine, cineticã, posturã
etc.) ºi acceptãrii multicanalitãþii comunicãrii (auditiv,
vizual, tactil, olfactiv etc.). Din perspectiva acestei
realitãþi, devine tot mai evident faptul cã, ºi în situaþie
didacticã, comportamentul interlocutorilor, în ansamblul
sãu, are valoare comunicativã;

d) a comunica, ca formã de interacþiune, presupune
cîºtigarea ºi activarea competenþei comunicative, care
este deopotrivã aptitudinalã ºi dobînditã. Absenþa
acesteia sau prezenþa ei defectuoasã explicã, de cele mai
multe ori, eºecul sau dificultãþile pe care profesori, foarte
bine pregãtiþi în domeniul specialitãþii lor, le au

sistematic în munca cu generaþii ºi generaþii de elevi. A fi
profesor înseamnã a avea cunoºtinþe de specialitate
temeinice (premisã necesarã dar nu ºi suficientã),
precum ºi capacitatea de a le “traduce” didactic sau, altfel
spus, posibilitatea de a ºti “ce?”, “cît?”, “cum?”, “cînd?”,
“în ce fel?”, “cu ce?”, “cui?”, “de ce?” etc. oferi.

2. FORME ALE COMUNICÃRII. IMPLICAÞII
PSIHOPEDAGOGICE

În sistemul lumii vii, comunicarea atinge, în forma
sa umanã, un punct maxim. Se are în vedere atît
complexitatea procesului, formele, conþinuturile ºi
nivelurile comunicãrii cît ºi diversitatea codurilor,
canalelor, situaþiilor, modalitãþilor în care se produce.

Este, aºadar, firesc ca un fenomen atît de pluri-
determinat (comunicarea este în acelaºi timp relaþie,
informaþie, acþiune, tranzacþie etc.) sã admitã o taxo-
nomie largã, cu o diversitate de criterii-repere.

Cu titlu de exemplificare doar, semnalãm cîteva
posibilitãþi:

Precizãri

– cu sine (monologul interior sau verbalizat)
– între douã persoane
– în cazul unei relaþii grupale de tip “faþã în faþã”
– auditoriul este un public larg, în relaþie directã (conferinþe)
sau indirectã (ziar, TV) cu sursa

– între parteneri care au statute inegale (elev-profesor,
pãrinte-copil etc.)
– între parteneri cu statute egale (elev-elev,  profesor-profesor
etc.)

– fac obiectul analizei subpunctului 2.1

– fac obiectul analizei subpunctului 2.2

– fãrã feedback (comunicare prin film, radio, bandã
magneticã etc., forme care nu admit interacþiunea în
construirea mesajului)
– cu feedback determinat de prezenþa interacþiunii emiþãtor-
receptor

– vizeazã un anumit adevãr (ºtiinþific sau de altã naturã)
– vizeazã înþelegerea acelui adevãr, felul în care trebuie
operat, mental sau practic, pentru ca adevãrul transmis sã fie
“descifrat”
– valorizeazã cele transmise (referentul), situaþia comunicãrii
ºi partenerul

Criterii

1. Partenerii

2. Statutul
interlocutorilor

3. Codul folosit

4. Finalitatea actului
comunicativ

5. Capacitatea
autoreglãrii

6. Natura
conþinutului

Forme ale comunicãrii

a) intrapersonalã
b) interpersonalã
c) în grup mic
d) de masã

a) verticalã

b) orizontalã

a) verbalã
b) paraverbalã
c) nonverbalã
d) mixtã

a) accidentalã
b) subiectivã
c) instrumentalã

a) lateralizatã
(unidirecþionalã)

b) nelateralizatã
– bidirecþionalã
– multidirecþionalã

a)  referenþialã
b) operaþional/
metodologicã

c) atitudinalã

PONDEROSA VOX
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Se remarcã faptul cã o formã de comunicare anume
este o problemã de dominanþã ºi nu de exclusivitate. De
asemenea, doar din necesitãþi didactice se fac delimitãri
tranºante. În realitatea vie a comunicãrii aceste forme
coexistã. Spre exemplu, comunicarea profesorului poate
fi, în acelaºi timp, o comunicare în grup (se adreseazã
tuturor cu o cerinþã), o comunicare interpersonalã
(accentueazã o idee ca rãspuns direct pentru elevul X)
ºi intrapersonalã (se autointerogheazã “m-au înþeles
exact?”, “este X atent la ceea ce i-am spus?”). La fel,
acelaºi act comunicativ poate fi referenþial, operaþional
ºi atitudinal. Spre exemplu, la cerinþa verbalã:
“Enumeraþi cît mai multe asemãnãri ºi deosebiri între
fenomenele x ºi y”, profesorul indicã, gestual, maniera
rezolvãrii aºteptate (douã coloane, una pentru asemãnãri,
alta pentru deosebiri) ºi prin ton importanþa deosebitã a
sarcinii solicitate în acel moment elevilor ºi încrederea
cã ei sînt capabili sã rezolve bine cerinþa.

2.1. VERBAL, PARAVERBAL ªI NONVERBAL
Una dintre cele mai frecvente diferenþieri utilizate în

analiza comunicãrii umane are la bazã natura semnelor
folosite în transmiterea informaþiei ºi canalul predilect
de transmitere a mesajului. În consecinþã, rezultã o
posibilitate de analizã pe trei planuri:

Comunicarea verbalã (CV). Informaþia este
codificatã ºi transmisã prin cuvînt ºi prin tot ceea ce þine
de acesta sub aspectul fonetic, lexical, morfo-sintactic.
Este cea mai studiatã formã a comunicãrii umane, deºi,
din perspectivã antropogeneticã ºi ontogeneticã, apariþia
ei este cu mult devansatã de celelalte douã forme
comunicative. Este specific umanã, are formã oralã ºi/
sau scrisã, iar în funcþie de acestea, utilizeazã canalul
auditiv ºi/sau vizual. Permite formularea, înmagazinarea
ºi transmiterea unor conþinuturi extrem de complexe.
Multã vreme a fost studiatã, ca manierã dominantã a
comunicãrii. Faptul s-a repercutat ºi asupra modelului
studierii comunicãrii didactice.

Astfel, cîteva principii au fãcut epocã în ciuda
adevãrului lor limitat: emiterea determinã recepþia;
mesajul circulã de la un pol preponderent activ
(profesorul – în cazul comunicãrii didactice) spre un
receptor pasiv; desfãºurarea lanþului comunicativ are
direcþie linearã, etapele prezente le condiþioneazã auto-
mat pe cele viitoare, fãrã reciprocitate; dacã în codare
ºi decodare – a se citi repertoriul educatorului ºi cel al
educatului – se foloseºte aceeaºi cheie lingvisticã,
mesajul îºi atinge þinta etc.

Tendinþa actualã este orientatã mai ales asupra cerce-
tãrii comunicãrii orale, mult timp neglijatã din cauza lipsei
instrumentelor tehnice care sã o surprindã în comple-
xitatea sa. Dinspre “gramatica orarului” vin astãzi cele mai
multe date care infirmã, în parte, tezele de mai sus.

Comunicarea paraverbalã (CPV). Informaþia este
codificatã ºi transmisã prin elemente prozodice ºi vocale

care însoþesc cuvîntul ºi vorbirea în general ºi care au
semnificaþii comunicative aparte. În aceastã categorie se
înscriu: caracteristicile vocii (comunicã date primare
despre locutori: tînãr-bãtrîn, alintat-hotãrît, energic-
epuizat etc.), particularitãþile de pronunþie (oferã date
despre mediul de provenienþã: urban-rural, zonã
geograficã, gradul de instruire etc.), intensitatea rostirii,
ritmul ºi debitul vorbirii, intonaþia, pauza etc. Canalul
folosit este cel auditiv.

Acelaºi mesaj, identic codificat verbal, în funcþie de
implicarea paraverbalului, îºi modificã sensul ºi
semnificaþia, devine practic altceva. Apare fenomenul de
supracodificare, la care elevii, vom vedea, sînt sensibili
în mod particular. Este suficient sã le spuneþi elevilor
“Notaþi acum” cu ton de rugãminte, poruncã sau
indicaþie neutrã ca sã observaþi diferenþele.

În cadrul cercetãrii CPV sînt în curs studii foarte
interesante care urmãresc valoarea comunicativã a
tãcerii (Cucoº, 1996). Orice cadru didactic ºtie, din pro-
pria sa experienþã la clasã, cã existã tãceri-nedumeriri,
tãceri-vinovate, tãceri-proteste, tãceri-aprobatoare,
tãceri-laborioase (se gîndeºte intens), tãceri-
provocatoare, tãceri-indiferente, tãceri-obositoare,
tãceri-stimulative, tãceri-condamnãri, tãceri-zgomo-
toase, tãceri-pedeapsã, tãceri-obraznice etc., exprimate
atît de copii cît ºi de profesor.

Dacã, de regulã, comunicarea verbalã este purtã-
toarea dimensiunii referenþiale a actului comunicãrii,
paraverbalul ºi nonverbalul sînt implicate în realizarea
dimensiunilor operaþional-metodologicã ºi atitudinalã.
Faptul are consecinþe extrem de importante în actul di-
dactic, neconºtientizarea acestui aspect putînd avea
urmãri surprinzãtoare.

Comunicarea nonverbalã (CNV). Informaþia este
codificatã ºi transmisã printr-o diversitate de semne
legate direct de postura, miºcarea, gesturile, mimica,
înfãþiºarea partenerilor. Înglobînd o multitudine de
posibilitãþi, comunicarea nonverbalã este astãzi obiectul
unei susþinute serii de cercetãri menite sã-i aprofundeze
mecanismele ºi funcþiile. Din punct de vedere
ontogenetic, CNV denotã precocitate, bazatã, în egalã
mãsurã, pe elemente înnãscute (spre exemplu: diversele
comportamente expresive primare ale afectelor ºi
emoþiilor), dar ºi învãþate, iniþial imitativ.

Dimensiunea nonverbalã a comportamentului este
puternic implicatã în construirea condiþiilor interacþiunii
(privirea, poziþia corpului, distanþa dintre parteneri sînt
esenþiale în începerea, susþinerea ºi oprirea unei
comunicãri). Ele stabilesc condiþiile de dinaintea
comunicãrii verbale, constituind o comunicare-cadru,
implicatã în structurarea interacþiunii cît ºi în
influenþarea conþinutului acesteia. Sã ne gîndim ce
devine intenþia unei rugãminþi pe un fond relaþional cald,
faþã de situaþia unei raportãri glacial-ostile. La funcþiile
de mai sus se adaugã ºi cele de cunoaºtere a
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partenerului, de stabilire a mutualitãþii ºi de facilitare
cognitivã.

Exprimarea verbalã este înlesnitã de prezenþa
gestualitãþii ºi miºcãrii. Interzicerea acestora, din
considerente situaþional-naturale sau experimentale, face
sã aparã perturbãri în exprimarea verbalã. Lapsusuri,
lentoarea exprimãrii, pauzele sonore (ããã …),
substituirea de cuvinte, repetiþiile, articulãrile incom-
plete contureazã tabloul disfluenþei pe care blocarea
exprimãrii nonverbale o induce.

Sã reþinem: vorbim cu ajutorul organelor vocale, dar
comunicãm cu întregul nostru corp ºi nu numai.
Comunicative sînt ºi îmbrãcãmintea, relaþiile pe care le
stabilim (democratice, autoritare, indiferente), spaþiul pe
care îl controlãm ºi distanþele la care ne plasãm faþã de
interlocutor.

Aceastã primã distincþie – CV, CPV, CNV – permite
cîteva sublinieri:

– În funcþie de una sau de alta dintre formele descrise
mai sus, comportamentele comunicative reale pot fi cu
dominantã verbalã, cu dominantã nonverbalã sau mixte.
Evident cã, din aceastã perspectivã, conduita comunicativã
a profesorului se înscrie în prima categorie, în timp ce,
pentru elev, este mai potrivitã încadrarea în cea de a treia;

– Cele trei forme nu au aceleaºi regimuri ºi ritmuri
de codare, transmitere ºi decodare. Se apreciazã cã
promptitudinea este apanajul CPV ºi CNV, ele fiind de
patru ori ºi jumãtate mai rapid decodificate decît CV.
Vom sublinia ulterior consecinþele pentru comunicarea
didacticã ale acestui fapt;

– Conþinuturile afectiv-atitudinale, indispensabile
dimensiunii relaþionale a oricãrei comunicãri, se trans-
mit, în proporþii hotãrîtoare, prin CPV ºi CNV: 55%
nonverbal, 38% paraverbal ºi doar 7% verbal;

– Dacã în situaþia conþinuturilor explicite, CNV are
un rol diminuat, de regulã, explicativ ºi ilustrativ, situaþia
se schimbã radical în situaþia conþinuturilor implicite,
detectabile mai ales pe calea CPV ºi CNV;

– Între cele trei forme de comunicare, se stabilesc
anumite relaþii temporale ºi de sens. Astfel CV ºi CPV sînt
obligatoriu simultane, în timp ce CNV poate fi simultanã
acestora, dar sã le ºi anticipeze sau succeadã. În privinþa
sensului comunicãrii, PV ºi NV sînt concordante (nu poþi
avea o voce veselã ºi o minã tristã), în timp ce între ver-
bal ºi paraverbal, pe de o parte, ºi între verbal ºi nonver-
bal, pe de altã parte, pot apãrea ºi discordanþe (spre
exemplu, ironia, ca formulã expresivã, are un astfel de
mecanism discordant: un mesaj verbal laudativ, contrazis
de un ton dispreþuitor ºi de o mimicã de aceeaºi facturã);

– Faþã de implicarea voluntarã ºi conºtientã a parte-
nerilor în CV, CPV ºi CNV scapã cel mai ades
conºtientizãrii gradul lor de spontaneitate este ridicat.
Într-o comunicare cu dominanta verbalã, cum este ºi cea
didacticã, CPV ºi CNV nu se adaugã verbalului, ci
formeazã un întreg bine structurat, complex ºi convergent.

2.2. COMUNICAREA ACCIDENTALÃ,
SUBIECTIVÃ ªI INSTRUMENTALÃ

Finalitatea actului comunicativ, conºtientizatã sau nu
de “actorii” relaþiei, a permis delimitarea altor trei tipuri
de comunicare: cea accidentalã, cea subiectivã ºi cea
instrumentalã (R. Zajonc, 1972).

Comunicarea accidentalã se caracterizeazã prin
transmiterea întîmplãtoare de informaþii. Ele nu sînt
vizate expres de emiþãtor ºi, cu atît mai puþin, sînt
destinate procesului de învãþare dezvoltat de receptor.
Spre exemplu, constatarea lipsei cretei ºi buretelui în
momentul trecerii la transcrierea unui text pe tablã îi
prilejuieºte profesorului o parantezã-remarcã la sistemul
eficient al retroproiectorului, care l-ar fi scutit de nervi,
iar pe elevul de serviciu de blam.

Comunicarea subiectivã are drept caracteristicã faptul
cã exprimã direct (verbal, paraverbal sau nonverbal)
starea afectivã a locutorului din necesitatea descãrcãrii
ºi reechilibrãrii, în urma acumulãrii unei tensiuni psihice
(pozitive sau negative). Rãmînînd în context didactic, sã
observãm cã în aceastã categorie intrã ºi exclamaþia de
surprizã la un rãspuns deosebit (“Bravo, copile!”), ºi tonul
ridicat al reproºului (“M-aþi supãrat!”), ºi palma care se
abate asupra elevului. De altfel, diversitatea formelor de
exprimare ºi comunicare subiectivã este extrem de mare,
aici incluzîndu-se ºi miºcãrile de descãrcare: elevul
care-ºi rãsuceºte automat ºuviþa de pãr, doar, doar, va
apãrea rãspunsul, eleva care-ºi tot aranjeazã bluza – care
stã bine dealtfel! – în timpul tatonãrii rezolvãrii, copilul
care face bucãþi creta în timpul rãspunsului oral,
profesorul care-ºi învîrte tot mai nervos ochelarii pe
mãsura ascultãrii rãspunsurilor etc.

Comunicarea instrumentalã apare atunci cînd sînt
reunite o serie de particularitãþi: a) focalizarea intenþionatã
ºi vãditã pe un scop precis, comunicat mai mult sau mai
puþin partenerilor; b) urmãrirea atingerii lui prin obþinerea
unui efect anumit în comportamentul receptorului ºi
c) capacitatea de a se modifica, în funcþie de reacþia
partenerilor, pentru a-ºi realiza obiectivul. Este evident cã
tipul dat de comunicare este dominant în actul didactic,
fãrã ca acest fapt sã excludã ºi prezenþa celorlalte douã.
Dacã, prin esenþa ei, orice comunicare didacticã este ºi
instrumentalã, reciproca nu mai este valabilã. La fel, dacã
o comunicare didacticã poate fi, într-o anumitã mãsurã,
accidentalã ºi subiectivã, acestea din urmã nu sînt, prin
finalitatea ºi procesualitatea lor, ºi didactice.

2.3. IMPLICAÞII PSIHOPEDAGOGICE
Analiza formelor comunicãrii (2.1; 2.2) ne permite

evidenþierea unor aspecte demne de luat în seamã într-o
conduitã didacticã eficientã:

a) Randamentul comunicãrii didactice nu se reduce
la stãpînirea conþinuturilor verbale. Dacã prin
componenta verbalã se exprimã referenþial ºi explicit un
anumit conþinut categorial, în acelaºi timp, prin
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componenta para- ºi nonverbalã se exprimã atitudini.
Acestea vizeazã conþinutul transmis, receptorul ºi
situaþia comunicãrii. Prin orientãrile lor atitudinale –
pozitive, neutre sau negative – profesorul ºi elevul
potenþeazã sau frîneazã comunicarea, sporesc sau
anuleazã efectele conþinuturilor didactice propuse.
Astfel, un conþinut verbal strict ºi precis delimitat – o
teoremã matematicã – în funcþie de conduita para- ºi
nonverbalã a profesorului poate fi perceputã de clase
paralele (sau de aceeaºi clasã în momente diferite) destul
de divers: ca o provocare adresatã imaginaþiei ºi
capacitãþilor lor euristice; ca o expresie clarã a neîncre-
derii profesorului în forþele clasei; ca o chestiune de
rutinã; ca o propunere de tip concurenþial, “care pe care”;
ca o pedeapsã administrativã etc.;

b) Comunicarea para- ºi nonverbalã pregãtesc
terenul pentru mesajul verbal. Înainte de a “traduce” ºi
accepta raþional importanþa unei demonstraþii, elevul are
sentimentul importanþei conþinutului ce i se propune,
transmis de cãtre profesor concomitent cu mesajul ver-
bal al demonstraþiei, dar decodificat mai rapid, cum s-a
precizat anterior.

Rolul afectivitãþii nu trebuie neglijat ºi din alt
considerent. S-a demonstrat experimental cã informaþiile
recepþionate pe un fond afectiv pozitiv sînt mai bine
reþinute, în timp ce un climat afectiv stresant (fricã,
neplãcere, efort excesiv etc.) faciliteazã uitarea;

c) O comunicare complexã convergentã (CV, PV ºi
NV) uºureazã realizarea unor sarcini diferite – impuse
de diversele roluri didactice – prin efectuarea lor
concomitentã, dar ºi prin mijloace diferite (exemplu: ver-
bal se oferã o explicaþie clasei, paraverbal sînt atenþionaþi
cei distraþi prin ridicarea tonului ºi nonverbal se solicitã
caietul unui elev pentru a verifica o informaþie oferitã
anterior);

d) Folosirea multicanalitãþii în transmiterea ºi
receptarea mesajului înlesneºte prelucrarea ºi reþinerea
unei mai mari cantitãþi de informaþii ºi, în acelaºi timp,
sporeºte varietatea ºi atractivitatea actului comunicativ.
Înlãturînd pericolul monotoniei (gîndiþi-vã la o secvenþã
informaþionalã prezentatã exclusiv verbal, fãrã nici o
modificare a intensitãþii, ritmului, tonalitãþii etc. sau
expresivitãþii motorii ºi la blocarea recepþiei pe care o
produce), o astfel de comunicare faciliteazã procesul
concentrãrii atenþiei;

e) Combinarea variatã ºi convergentã a mesajelor
verbale, para- ºi nonverbale poate reprezenta un spor de
claritate (cît de puþini sînt cei care, în explicarea noþiunii
de spiralã, nu recurg la gestul “clarificator”) ºi, prin
aceasta, economie de timp;

f) Comunicarea divergentã însã poate produce
confuzii, nesiguranþã ºi chiar refuzul conþinuturilor
transmise. Sã ne gîndim la situaþia în care mesajul ver-
bal al profesorului afirmã importanþa deosebitã a ceva,
în timp ce mesajul para- ºi nonverbal trãdeazã o

indiferenþã totalã. Ceea ce nu-l intereseazã ºi pasioneazã
pe profesor nu are de ce sã-l atragã mai mult pe elev.
Divergenþa se poate plasa ºi la nivelul categoriilor de
atitudini. Prin conþinutul strict ºtiinþific la care apeleazã,
prin felul în care îl prezintã, profesorul poate transmite
o valorizare deosebitã a ideilor propuse, dar o
desconsiderare a celor care îi sînt parteneri în acel mo-
ment. Reducerea partenerului – în cazul de faþã elevul/
elevii – la statutul de receptor pasiv ºi depersonalizat
transformã comunicarea didacticã în simplu act de
informare, scãzîndu-i simþitor randamentul ºi
denaturîndu-i menirea. Mai poate fi vorba de comu-
nicare, ºi încã didacticã, în situaþia în care profesorul, din
chiar momentul intrãrii în clasã, “dialogheazã” exclusiv
cu tabla ºi cîteva zeci de minute nici nu-ºi priveºte elevii
pentru a afla dacã a putut fi urmãrit, dacã s-a fãcut înþeles,
dacã a interesat pe cineva ceea ce el a predat etc.? Un
astfel de profesor îºi va justifica conduita considerînd cã
elevii sãi – apreciaþi, de regulã, ca slabi ºi neinteresaþi –
nici nu meritã mai mult. El “uitã” cã cel care, de regulã,
induce un anumit comportament de rãspuns este, în
situaþia didacticã, chiar profesorul. “Prin modul sãu de
a preda, un profesor produce în mod constant indici în
legãturã cu ceea ce considerã a fi important, ce model
de comportament aºteaptã de la elevi, ce tipuri de
participare doreºte, ce calitate de activitate va accepta.
… Indiferent dacã aceºti indici sînt verbali sau
nonverbali, dacã sînt conºtienþi sau inconºtienþi, elevii
îºi modeleazã comportamentul în funcþie de ei” (B. Grant
º.a., 1977).

3. COMUNICAREA DIDACTICÃ
O posibilã definire a comunicãrii didactice se poate

structura pe ideea cã aceasta este o comunicare
instrumentalã, direct implicatã în susþinerea unui proces
sistematic de învãþare.

Se remarcã faptul cã, în aceastã accepþiune, nu apar
restricþii de conþinut (învãþarea poate fi în egalã mãsurã
centratã pe dobîndirea de cunoºtinþe, deprinderi, moti-
vaþii, atitudini etc.), de cadru instituþional (poate exista
comunicare didacticã ºi în afara procesului de învã-
þãmînt, în diversele forme ale educaþiei nonformale ºi
informale) sau privitoare la parteneri. Nu prezenþa “per-
sonajelor” profesor-elev/elevi conferã unei comunicãri
caracterul didactic, ci respectarea legitãþilor impuse de
un act sistematic de învãþare. Comunicare didacticã
poate apãrea între diferiþi alþi “actori”: elev-elev, manual-
elev, carte-persoanã care învaþã, instructor-instruiþi,
pãrinte-copil, antrenor-antrenaþi, iniþiat-ucenici etc.
Condiþia este ca obiectul sau personajul-resursã sã depã-
ºeascã statutul de simple surse de informaþie prin adapta-
rea ºi personalizarea ofertei. Manualele ºi cãrþile obiºnui-
te nu îndeplinesc aceastã condiþie; cele realizate din
perspectiva învãþãrii programate (Skinner) s-au apropiat
mai mult de cerinþa individualizãrii traseului formativ.
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Schema oricãrei comunicãri, ca ansamblu al
aspectelor ce concurã la realizarea ei, cuprinde: factorii
(actorii/personajele/agenþii) comunicãrii; distanþa
dintre aceºtia; dispoziþia aºezãrii lor – acestea douã din
urmã sînt importante pentru precizarea particularitãþilor
canalului de transmitere a mesajului; cadrul ºi
contextul instituþional al comunicãrii, ceea ce imprimã,
automat, un anumit tip de cod: oficial, mass-media,
colocvial, didactic, secret etc.; situaþia enunþiativã
(interviu, dezbatere, lecþie, sesiune ºtiinþificã etc.);
repertoriile active sau latente ale emiþãtor-receptorilor;
retroacþiunile practicate; factorii de bruiaj (zgomotele).

Este evident cã pentru fiecare dintre acestea,
comunicarea în clasã are specificul sãu, determinat de
cadrul instituþional în care se desfãºoarã ºi de logica
specificã a activitãþii dominante – învãþarea (ca
modalitate esenþialã de instruire ºi educare). O amplã
prezentare a specificului comunicãrii educative ºi
didactice o realizeazã E. Pãun (1982, pp. 151-167),
urmãrind coordonatele: factorii comunicãrii educative,
cadrul acesteia, circuitele de comunicare în clasã,
raportul relaþie educativã – relaþie de comunicare,
blocaje ale comunicãrii educative, randamentul
comunicãrii didactice etc.

Cercetãri recente subliniazã ºi alte caracteristici:
a) Dimensiunea explicativã a discursului didactic

este pronunþatã, deoarece el vizeazã, prioritar,
înþelegerea celor transmise. O învãþare eficientã are ca
premisã înþelegerea conþinutului propus, condiþie
primarã ºi obligatorie pentru continuarea procesualitãþii
învãþãrii. “Dacã înþelegere nu e, nimic nu e!” – s-ar putea
spune, parafrazînd o formulã deja celebrã. De aici o
“marcã” a comunicãrii în clasã (valabilã ºi pentru cartea
ºcolarã, de altfel) pusã permanent sub semnul lui “deci,
aþi înþeles!” ºi axatã pe “deblocarea” ºi antrenarea
potenþialitãþii cognitive a elevului;

b) Ca o consecinþã directã ºi imediatã apare caracte-
ristica structurãrii comunicãrii didactice conform logicii
pedagogice. Aceasta, fãrã a face rabat criteriului adevã-
rului ºtiinþific, are ca primã cerinþã facilitarea înþelegerii
unui adevãr, ºi nu simpla lui enunþare. Profesorul care
doar propune/impune adevãrurile domeniului specialitãþii
sale, ºi nu face efortul special pentru ca ele sã fie înþelese
ºi acceptate de copii ca “bunuri simbolice personale” se
opreºte, ca profesionist, la jumãtatea drumului. Este de
înþeles de ce în structurarea conþinuturilor programelor
ºcolare, dar ºi în prezentarea informaþiilor în actul
comunicativ didactic, se acordã ascendenþã logicii
pedagogice (vizeazã înþelegerea), faþã de cea ºtiinþificã
(vizeazã adevãrul) sau cea istoricã (vizeazã cronologia
descoperirii adevãrurilor ºtiinþifice). Noþiunile ºi temele
ºtiinþifice sînt introduse în universul cognitiv al copilului

dupã criteriul inteligibilitãþii lor, ºi nu dupã cel al
momentului descoperirii lor sau poziþiei pe care o ocupã
în sistemul conceptual al ºtiinþei respective;

c) Legat de particularitatea anterioarã, este evident
rolul activ pe care îl are profesorul faþã de conþinuturile
ºtiinþifice cu care va opera. În procesul de transinfor-
mare*  – obligatoriu contextului didactic – profesorul
acþioneazã ca un veritabil filtru ce selecþioneazã,
organizeazã, personalizeazã (în funcþie de destinatar ºi
cadru) conþinuturile literaturii de specialitate, ghidat
fiind de programa în vigoare ºi de manualul pentru care
a optat;

d) Un aspect special al comunicãrii didactice îl
reprezintã pericolul transferãrii autoritãþii de statut
asupra conþinuturilor, sub forma argumentului
autoritãþii. Pentru cei care învaþã apare pericolul (cu atît
mai prezent cu cît elevii sînt mai mici) ca un lucru sã fie
considerat adevãrat sau fals nu pentru cã faptul acesta
este demonstrabil, ci pentru cã parvine de la o sursã cu
autoritate (“Scrie în carte”, “Aºa ne-a spus d-na
învãþãtoare!”, “Aºa este formulat în programã” etc.);

e) Combinarea în mod curent, în cadrul comunicãrii
în clasã, a celor douã forme verbale – oralul ºi scrisul –
antreneazã o serie de particularitãþi. Sînt de semnalat
cele: de ritm (scrisul este de ºase ori mai lent decît
rostirea), de formã (accentuarea compensatorie a
dimensiunii paraverbale din comunicarea profesorului
atunci cînd elevii iau notiþe ºi pierd o parte din informaþia
nonverbalã), de conþinut (diminuarea dimensiunii
afectiv-atitudinale în cazul comunicãrii scrise,
privilegierea structurilor în detrimentul elementelor
componente);

f) Personalizarea comunicãrii didactice face ca ace-
laºi cadru instituþional, acelaºi conþinut formal (progra-
mã, manual), acelaºi potenþial uman (clasa/clasele de
elevi) sã fie explorate ºi exploatate altfel ºi cu rezultate
diferite, de profesori diferiþi. În funcþie de propriile
particularitãþi de structurã psihicã ºi de filozofia educa-
þiei la care aderã, conºtient sau nu, profesorul accentu-
eazã una sau alta dintre dimensiunile comunicãrii –
informativã,  relaþionalã, pragmaticã etc. – creînd
premise de rãspuns complementar din partea elevilor
sau a cadrului instituþional în care activeazã etc.

Pe lîngã cele analizate pînã acum, se poate enumera
o altã serie de trãsãturi care, ºi ele, contribuie la crearea
unui univers specific al comunicãrii didactice:
ritualizarea ºi normele nescrise, permanent prezente
(“Nu vorbi neîntrebat!”, “Ridicã-te în picioare cînd
rãspunzi!”, “Cînd profesorul vorbeºte, se ascultã doar!”
etc.); combinarea comunicãrii verticale cu cea orizontalã
în forme organizate (lucru pe grupe, sarcini colective
etc.) sau spontane, legale sau ilegale (“circuitul” unei

* transinformare – procesul de traducere a mesajului ºtiinþific de specialitate în mesaj didactic. Miza transinformãrii este
inteligibilitatea.
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fiþuici, suflatul); finalismul accentuat al comunicãrii
subordonatã obiectivului didactic urmãrit. De aici,
libertatea limitatã a partenerilor, profesori ºi elevi, de a
alege conþinuturi ad-hoc; animarea selectivã a
partenerului – clasã/elev – în funcþie de reprezentãrile
deja fixate ale profesorului (“clasã amorfã”, “elev slab”,
“elev conºtiincios”); dominarea comunicãrii verbale de
cãtre profesor în proporþie de peste 60-70%, la care se
asociazã ºi tutelarea de ansamblu a actului comunicativ;
redundanþa, cantitativ ºi calitativ specialã, impusã de
necesitatea înþelegerii corecte a mesajului
(D. Ungureanu, 1994).
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Laborator de comunicare educaþionalã.

“Autobuzul înþelegerii”

Autobuzul înþelegerii este mai mult decît un mijloc de transport. Este un atelier de limbi mobil, cu un
laborator extins, de 36 de limbi, video recordere ºi mese de lucru.

Organizeazã ºi mediazã schimburi internaþionale, studii, cãlãtorii – în domeniu – ateliere de comunicare,
sfaturi ºi informaþii. Gîndit pentru o Europã de mîine – care este mai aproape decît credem, în vederea unei
educaþii pentru viitor, «autobuzul» este o metodã de comunicare în interiorul întregului grup, cu parteneri, o
metodã de învãþare a limbilor pentru începãtori ºi avansaþi, pe viu, în contact cu alþi cunoscãtori ai limbii sau
dialectului respectiv. Autobuzul oferã programe lingvistice care corespund tuturor obiceiurilor de învãþare:
jocuri sau piese radio, cîntece, interviuri, jocuri lingvistice ºi exerciþii prin: a asculta, a cînta împreunã, a revizui,
a improviza sau pur ºi simplu a exersa.

Echipa “Autobuzului” este formatã din 20 de profesori de litere ºi translatori. Ei vin din diferite domenii,
dar toþi au experienþã în “trecerea noilor frontiere”. Munca lor acordã calificãri pentru perspectivele noii cariere:

– educarea ºi dezvoltarea limbajului participanþilor;
– proiecte orientate spre programe de limbaj; planificarea ºi medierea schimbãrilor transnaþionale;
– pregãtirea conºtientã lingvisticã ºi interculturalã, prin evaluarea proiectelor împreunã cu participanþii;
– introducerea unui scop special pentru învãþarea limbii;
– ateliere interculturale, sfaturi ºi informaþii asupra deschiderii interculturale, proiecte de schimbare.
Metoda “limbii animate” utilizatã de acest laborator este o manierã diferitã de a învãþa sã vorbeºti o limbã,

cunoºtinþele cãpãtate fiind folosite în contactele zilnice. Aceastã metodã are rolul de a antrena participanþii,
de a-i apropia, într-o atmosferã relaxatã, învingînd inhibiþia iniþialã ºi stimulînd participarea individualã sau
activitatea grupurilor. “Limba animatã” dezvoltã îndemînarea comunicativã ºi socialã prin procedeele sale –
învãþarea în tandem – ºi prin celelalte mijloace intuitive: glosare bilingve, hãrþi de perete, materiale specifice
fiecãrui stadiu ºi teritoriu.

(L. ªoitu, D. Gîrleanu, D. Lupuºoru, L. Lupaºcu, C. ªoitu, Comunicare ºi educaþie,
Editura Spiru Haret, Iaºi, 1996, p. 123)
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Obiectivele generale ale disciplinei
Cunoaºterea Aplicarea Integrarea

Cunoºtinþe, capacitãþi/competenþe, atitudini

Obiective de referinþã
Cunoaºterea Aplicarea Integrarea

Cunoºtinþe, capacitãþi/competenþe, atitudini

Comunicative Investigaþional-comunicative Operaþional-comunicative

Conþinuturi
Lingvistice Sociolingvistice

reproductive productive creative
Expunerea Exerciþiul Problematizarea
Comunicarea etc. Modelarea Studiul de caz etc.

Brainstorming-ul etc.M
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Modelul didactic de proiectare a strategiilor de predare-învãþare a limbilor strãine poate fi fundamentat în contextul
urmãtoarelor abordãri:

• teleologicã (adecvarea strategiilor didactice naturii ºi funcþiilor obiectivelor curriculare);
• comunicativã (adecvarea strategiilor didactice naturii activitãþii de vorbire).
Trebuie menþionat cã modelul propus este orientativ, deoarece în cadrul desfãºurãrii procesului de instruire metoda

dominantã (strategia didacticã), în raport de rezultatul învãþãrii, poate cãpãta funcþia de metodã sau de procedeu
adiacent ºi invers. De aceea, este foarte important de prevãzut posibilele îmbinãri între strategia didacticã (metoda
dominantã) ºi metodele din categoria datã sau din alte categorii.

Figura nr. 1
Modelul didactic de proiectare a strategiilor de predare-învãþare a limbii engleze

Proiectarea strategiilor
didactice de predare-

învãþare a limbilor strãine

The carried out article is dedicated to the theoretical
and practical problems of learner’s speaking skills
development by means of active and interactive methods
of teaching and learning English.
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Realizarea abordãrii teleologice – adecvarea
strategiilor didactice naturii ºi funcþiilor obiectivelor
curriculare – necesitã descrierea acestora în plan concep-
tual. Curriculumul la limbile strãine pentru clasele
liceale include douã tipuri de obiective: generale ºi de
referinþã. Conceptul axãrii instruirii pe obiective
presupune formarea la elevi a cunoºtinþelor (a ºti),
capacitãþilor/competenþelor (a ºti sã faci), atitudinilor (a
ºti sã fii). Cu alte cuvinte, obiectivele predãrii-învãþãrii
limbii engleze reprezintã finalitãþile microstructurale
(lingvistice, comunicative etc.) care asigurã orientarea
activitãþii didactice spre nivelul procesului de
învãþãmînt. Stabilirea dependenþei proiectãrii strategiilor
didactice interactive de tipologia obiectivelor poate fi
realizatã în baza taxonomiei obiectivelor ºi sistemului
de obiective din curriculumul la limbile strãine. În acest
scop, vom aplica taxonomia adaptatã de Vl.Guþu [1],
care delimiteazã trei categorii de obiective:

– cunoaºterea;
– aplicarea;
– integrarea.
Prima categorie include obiectivele ce le solicitã

elevilor operaþii mnemonice, al cãror conþinut prevede
reproducerea unor informaþii separate, a textelor, poeziilor
etc. În cadrul studierii limbilor strãine acest tip de
obiective orienteazã procesul de instruire spre formarea
cunoºtinþelor lingvistice în plan funcþional.

Categoria aplicarea poate fi structuratã convenþional
în douã subcategorii: obiective cognitive ºi obiective de
comunicare.

În prima subcategorie sînt incluse obiectivele ce
necesitã operaþii de gîndire, care genereazã formarea
competenþelor cognitive: analiza, sinteza, compararea,
generalizarea, discriminarea, deducerea etc. [2].

A doua subcategorie cuprinde obiectivele care
contribuie la formarea competenþelor comunicative:
audierea, vorbirea, scrierea, citirea.

Trebuie menþionat cã ambele categorii reprezintã un
fenomen unitar, deoarece “prin limbã se formeazã ºi se
formuleazã gîndul” [3].

Categoria a treia integreazã obiectivele de formare
a competenþelor creative, sociale ºi comportamentale.

Ca urmare, în taxonomia obiectivelor prezentate
prevaleazã stabilirea strategiilor didactice de predare-
învãþare a limbii engleze. Selectarea strategiilor
didactice ºi a metodelor active se poate realiza în baza
urmãtoarelor criterii, care se deduc din principiile
expuse mai sus ºi din esenþa ºi tipologia obiectivelor
curriculare:

– corespunderea strategiilor didactice categoriei ºi
tipologiei obiectivelor curriculare generale ºi de
referinþã;

– corespunderea strategiilor didactice conþinutului
lingvistic sau tematic/sociolingvistic.

În continuare vom explica mecanismul metodologic
de aplicare a criteriilor stabilite.

Se ºtie cã fiecare categorie de obiective presupune
un tip sau altul de activitate a elevului. Astfel, prin
compararea caracterului acþiunii elevului cu caracterul
acþiunii prevãzute de o metodã sau alta putem determina
strategia didacticã adecvatã. De exemplu, obiectivul
general “identificarea noþiunilor lingvistice” se referã la
prima categorie ºi presupune reproducerea definiþiilor,
caracterizarea unui fenomen lingvistic de cãtre elev. Prin
aceastã comparare se poate stabili cã respectivului tip de
obiective îi corespund strategiile didactice reproductive
incluzînd metodele: lucrul cu manualul, convorbirea,
expunerea etc.

În prezentul articol accentul este pus pe formarea
competenþelor comunicative, de aceea este necesar a
explica mai detaliat corelaþia dintre obiectivele de for-
mare a competenþelor de audiere ºi vorbire (sub formã
de dialog ºi monolog).

Obiectivele Activitatea elevului Strategia didacticã
Receptarea mesajului oral (audierea)

1. Sã discearnã informaþiile-cheie Audierea unui dialog Exerciþiul
ºi detaliile specifice dintr-un mesaj Luarea de notiþe Convorbirea euristicã
audiat Selectarea informaþiei-cheie Brainstorming-ul

Argumentarea
Selectarea detaliilor specifice
Exprimarea oralã (vorbirea)

1. Sã exprime o opinie ºi sã o justifice – Selecteazã resurse informaþionale Dezbaterea
– Stabileºte resurse lingvistice Activitatea în grup
– Traseazã calea de a justifica opinia Discuþia euristicã
– Expune opinia ºi o justificã

În scopul argumentãrii conexiunii dintre strategiile didactice ºi tipologia activitãþii de vorbire, este necesar a
descrie actul comunicãrii, care se structureazã în: audiere, vorbire, citire ºi scriere.

1. Audierea – înþelegerea mesajului receptat. Audierea este o activitate de gîndire mnemonicã perceptivã:
perceptivã – deoarece în cadrul audiþiei se realizeazã recepþia, percepþia; de gîndire – fiindcã realizarea audiþiei este

Tabelul nr. 1
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legatã de operaþii de gîndire: analiza, sinteza, inducþia, deducþia, compararea etc.; mnemonicã – pentru cã în cadrul
audiþiei se realizeazã identificarea, pãstrarea în memorie, asimilarea informaþiei.

Audiþia constituie baza comunicãrii. Formarea competenþelor de vorbire oralã începe cu formarea competenþelor
de audiere. Vorbirea ºi audierea sînt douã pãrþi interconexe ale comunicãrii orale.

Înþelegerea se formeazã în procesul vorbirii, vorbirea – în procesul înþelegerii. Audierea este ºi scopul, ºi mijlocul
studierii limbii engleze.

Conþinutul învãþãrii audierii

Componenta lingvisticã Componenta psiholingvisticã Componenta instrumentalã

Înþelegerea unitãþilor
lingvistice Capacitãþi Competenþe Capacitatea

de a asculta
Capacitatea de a
folosi mijloace

auditive
Înþelegerea unitãþilor

de vorbire

Fonetic
Structurarea
mesajelor în

unitãþile
LOGICE

Lexical Memorarea
informaþiei

Modele
de

vorbire

Texte de
diferite
tipuri

Formã Îmbinare de
cuvinte

Morfem Micro ºi
macrotexte

Gramatical

Evidenþierea
gîndului

principal al
mesajului

Cuvînt

Capacitatea
de a folosi

repere

Conþinutul audiþiei este constituit din trei componente: lingvistic, psiholingvistic, instrumental ºi presupune mai
multe acþiuni ale elevilor: perceptive, cognitive ºi mnemonice (figura nr.2). Stabilirea strategiilor didactice de formare
a competenþelor auditive se realizeazã prin compararea
acestor tipuri de acþiuni cu acþiunile adecvate,
caracteristice metodelor de instruire. Corelaþia acþiunilor
elevilor în cadrul audiþiei cu metodele de formare a acestei
competenþe este prezentatã în tabelul nr. 2.

2. Citirea – receptarea mesajului scris. Citirea se
referã la tipurile de activitate verbalã.

În cadrul citirii se evidenþiazã douã planuri: de conþinut
(despre ce relateazã textul citit) ºi de proces (cum este citit/
sonorizat textul). În plan conþinutal înþelegerea va prezenta
rezultatul activitãþii. În plan procesual rezultatul va fi
prezentat de calitatea citirii. În structura actului de citire
se evidenþiazã: motivul, scopul, condiþiile ºi finalitãþile.
Motivul este reprezentat de actul de comunicare; scopul
– de necesitatea stabilirii informaþiei; condiþiile – de
asimilarea sistemului grafic al limbii studiate ºi de
procedeul de selectare a informaþiei; finalitatea – de
înþelegerea informaþiei ºi a textului în genere.

Conþinutul învãþãrii citirii include trei componente,
reprezentate schematic în figura nr. 3.

Ca ºi în cazul audierii, strategiile didactice se
stabilesc prin compararea acþiunilor elevilor în cadrul
activitãþii de citire cu acþiunile metodelor respective
(tabelul nr. 3).

Figura nr. 2
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Componenta acþiunii Strategiile didactice

1. Plan conþinutal Povestirea
Analiza
Convorbirea
Modelarea
Segmentarea etc.

2. Plan procesual Exerciþiul
Diagonala
Pãtratul negru

Tipul acþiunii Strategiile didactice

1. Acþiuni perceptive Exerciþiul
2. Acþiuni cognitive Analiza

Clasificarea
Generalizarea
Convorbirea etc.

3. Acþiuni mnemonice Exerciþiul
Expunerea
Povestirea

Tabelul nr. 2

Tabelul nr.3
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3. Vorbirea – exprimarea oralã (expresivã).
Obiectul vorbirii constituie gîndirea ca reflecþie în
conºtiinþa omului, a relaþiilor ºi atitudinilor lumii
înconjurãtoare. Cu alte cuvinte, activitatea de vorbire in-
clude exprimarea gîndirii. B. V. Beleaev afirmã: “cu-
noaºterea limbii strãine înseamnã a stãpîni mai multe
mijloace ºi modalitãþi de exprimare a gîndirii” [3, p.130].
Sub aspect structural vorbirea integreazã urmãtoarele
componente: motivaþionalã, analitico-sinteticã, acþionalã.
Vorbirea apare din necesitatea unei persoane de a se adresa
alteia. În cadrul studierii limbii engleze apare necesitatea

Conþinutul formãrii competenþelor de vorbire

Componenta lingvisticã Componenta psiholingvisticã Componenta instrumentalã

Reproducerea
materialului

lingvistic

Reproducerea
materialului
de valoare

Capacitãþi Competenþe
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de a exprima gîndul într-o altã limbã. Componenta
analitico-sinteticã presupune “realizarea intenþiei de
comunicare în procesul formãrii ºi formulãrii gîndirii prin
intermediul limbii” [4, p.131]. În procesul vorbirii în limba
englezã elevul trebuie sã selecteze din memorie cuvinte
(analiza) ºi sã le încadreze într-o unitate verbalã (sinteza)
în scopul realizãrii intenþiei comunicative.

Componenta a treia – acþionalã – presupune formarea
externã a mesajului. Vorbirea coreleazã cu audiþia, citirea
ºi scrierea, cunoscînd douã forme de realizare: vorbirea
monologatã ºi vorbirea dialogatã. Conþinutul vorbirii, la

Figura nr. 3

Figura nr. 4

Conþinutul învãþãrii citirii

Componenta lingvisticã Componenta psiholingvisticã Componenta instrumentalã

Litere

Îmbinãri de
litere

Cuvinte

Fraze

Capacitãþile de
citire

Cuvinte

Îmbinãri de
cuvinte

Propoziþii

Competenþe

Anticipãri

Evidenþierea
ideii de bazã

Reducerea

Capacitatea de a
citi în baza

cuvintelor-reper

Capacitatea de a
folosi surse

informaþionale

Capacitatea de
presupunere
conþinutalã ºi

lingvisticãTexte Interpretarea

ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI. CERCETÃRI

PROIECTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVÃÞARE A LIMBILOR STRÃINE



Di
da
ct
ic
a 

Pr
o.
..
, 

Nr
.2
(2
4)
 a

nu
l 

20
04

45

REPERE BIBLIOGRAFICE:
1. Guþu, V.; Rudic, Gh.; ªevciuc, M., Învãþãmînt formativ: Aspecte teoretice ºi practice. TipCim, Cimiºlia, 1995.
2. Ëåîíòüåâ, À. À., Â í å ÿ ç û êî âà ÿ  îáóñëîâëå í í î ñ ò ü  ð å÷åâîã î  à êò à  è  í å êî ò î ð û å  âîïð îñû  îáó÷å íè ÿ

è í îñòðà í íûì  ÿ çûêà ì, ÈßØ, 1968, ¹2, ñòð.34.
3. Áåëÿåâ, Á.Â., Ïñèõî ëîãè÷åñêèé àíàëèç îñíîâíûõ ìåò îäîâ øêî ëüí îãî  îáó÷å íèÿ  è í îñòðàí íûì ÿçûêà ì .

Âîïðîñû ïåðåñòðîéêè ïðåïîäàâà í è ÿ  è í îñòð à í í û ì  ÿ ç û êàì â ÂÓÇ-àõ. Ïîä ðåä. Âåäåë Ã. Å., Ñòàðêî â
À.Ï., Øêëÿåâà À.Ñ., Âîðîíåæ, 1963, ñòð.34.

4. Çèìíÿÿ, È., Èññëå äîâàíèå  ÿçûêà è ðå÷è,  Ìî ñêâà, 1971.

Recenzenþi:
Nicolae SILISTRARU, doctor habilitat în pedagogie

 Angela SOLCAN, doctor în pedagogie

rîndul sãu, de asemenea include trei componente:
lingvisticã, psiholingvisticã ºi instrumentalã.

Componenta lingvisticã cuprinde materialul
lingvistic ºi tematic, situaþii comunicative, care
constituie baza formãrii competenþelor de vorbire.

Componenta psiholingvisticã include capacitãþile ºi
competenþele vorbirii expresive, care cuprinde urmã-
toarele operaþii: reproducerea, transformarea, extinderea
ºi combinarea mijloacelor lingvistice ºi de vorbire în
cadrul actului de comunicare. Componenta a treia
presupune asimilarea de cãtre elevi a procedeelor de
învãþare a vorbirii în limba englezã. Conþinutul formãrii
competenþelor de vorbire poate fi reprezentat în mod
schematic (figura nr.4).

Tehnologia formãrii competenþelor de vorbire
integreazã metode ºi procedee generate de fenomenul de
vorbire: structura ºi conþinutul acestui proces. Ca rezultat
al actului deductiv prezentãm în tabelul nr. 4 strategiile
didactice de selectare ºi de formare a competenþelor de
vorbire în forma ei monologatã ºi dialogatã.

Tipul acþiunilor Metodele de bazã
1) Reproducerea Exerciþiul lingvistic ºi de vorbire

– extinderea Exerciþiul-training
– transformarea Exerciþiul creativ etc.
– combinarea

2) Construirea Exerciþiul
monologului Povestirea

Problematizarea
3) Construirea Jocul de rol

dialogului Modelarea
Expunerea
Asaltul de idei etc.

Tabelul nr. 4

În concluzie, remarcãm cã selectarea sau proiecta-
rea strategiilor didactice nu poate fi efectuatã doar în
baza unei abordãri. În acelaºi timp, abordarea teleologicã
trebuie privitã ca una dominantã în procesul proiectãrii
strategiilor didactice active de predare-învãþare a
limbilor strãine.
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Poate fi ºcoala un spaþiu al libertãþii sau doar un
spaþiu al experimentãrii libertãþii? Pentru cã
experimentarea libertãþii presupune în mod inerent
experimentarea limitelor libertãþii, ceea ce va atrage
dupã sine pedepse ºi penalizãri. Astfel, în mod paradoxal,
experimentarea libertãþii se face prin intermediul unor
instrumente care ilustreazã spaþiul constrîngerilor. Din
acest punct de vedere, utilizarea pedepselor în ºcoalã este
controversatã, cu atît mai mult, cu cît unii specialiºti în
ºtiinþele educaþiei vãd în ºcoalã un spaþiu al
experimentãrii autoritãþii, cel puþin în aceeaºi mãsurã în
care este consideratã un spaþiu al experimentãrii
libertãþii. Astfel, managementul clasei poate fi descris
ca instrumentul care administreazã douã experienþe
fundamentale pentru elevi: experienþa libertãþii ºi
experienþa autoritãþii.

Caracterul controversat al pedepselor este subliniat
ºi de Kasambira care recunoaºte, în acelaºi timp, cã sînt
inerente managementului clasei; pedeapsa trebuie sã
constituie consecinþa naturalã a abaterii elevului; astfel,
dacã acesta a spart un geam, fie din neatenþie, fie cu bunã
ºtiinþã, el ar trebui sã cureþe resturile ºi sã restituie
contravaloarea pagubei (iar dacã este posibil, chiar sã
înlocuiascã geamul pe care l-a spart).

Analizînd relaþia abatere-pedeapsã, Kasambira pune
în evidenþã necesitatea transparenþei acesteia: “În
general, dacã pedeapsa reprezintã consecinþa logicã a
comportamentului inacceptabil, este probabil ca elevul

Despre pedepse ºi eficienþa lor
sã o accepte fãrã resentimente, învãþînd, poate, sã nu mai
repete greºeala respectivã; de aceea, o pedeapsã este mai
eficientã dacã elevul îi înþelege raþiunea, iar profesorul
ar trebui sã se preocupe de mãsura în care elevul înþelege
raþiunea ºi justeþea pedepsirii sale” (1, p. 111).

Recursul la pedepse ar trebui sã fie sporadic,
deoarece utilizarea excesivã a acestora creeazã o
atmosferã represivã, inadecvatã învãþãrii; în plus,
aminteºte Kasambira, sfîrºeºte prin minimalizarea
pedepsei ca instrument: “Uneori ea cauzeazã minciunã,
înºelãtorie, absenþe nemotivate, comportamente de
rebel; de aceea instrumentul pedepsei ar trebui þinut în
rezervã ºi utilizat numai cînd apar situaþii conflictuale
grave” (1, p. 111).

Pedepsele nu trebuie sã constituie un instrument
banal din arsenalul managementului clasei; profesorul
care pedepseºte fãrã discernãmînt, prea repede ºi prea
des va fi descoperit în situaþii care, realmente, presupun
recursul la pedeapsã (între timp, utilizatã prost ºi excesiv,
aceasta ºi-a pierdut atît eficacitatea cît ºi valenþele
educaþionale).

Un sofist de talia lui Protagoras avertiza: “Cãci
nimeni nu pedepseºte pe cei care sãvîrºesc nedreptatea
numai ºi numai pentru acest lucru, anume pentru cã au
greºit, cel puþin în cazul cînd cineva nu se rãzbunã ca
un animal fãrã judecatã; cel care însã încearcã sã
pedepseascã cu judecatã nu pedepseºte pentru greºeala
comisã – cãci lucrul sãvîrºit nu se poate îndrepta – ci
pentru viitor, ca sã nu mai repete greºeala nici el, nici
altul, vãzînd cã acesta este pedepsit; ºi avînd în minte
acest gînd, el socoteºte de fapt cã virtutea se poate învãþa;
aºadar, pedepseºte pentru a preîntîmpina. Acesta este
gîndul pe care îl au în minte toþi cei care pedepsesc fie
în viaþa particularã, fie în viaþa publicã” (2, p. 320).

Utilizarea pedepsei, odatã decisã, trebuie sã fie
rapidã, precisã, vizibilã. Profesorul nu trebuie sã
pedepseascã niciodatã sub imperiul sentimentelor,
decizia luatã trebuie sã fie promptã. În fapt, ceea ce se
urmãreºte este compatibilitatea dintre pedeapsã, abatere
ºi cel care a comis abaterea; pedepsele trebuie
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întotdeauna dublate cu mãsuri pozitive (recompense),
pentru ca elevul sã poatã conexa fãrã probleme
consecinþele pozitive, respectiv consecinþele negative cu
comportamentele sale.

Pedepsele aspre ar trebui, pe cît posibil, evitate;
sarcasmul, ridiculizarea, umilirea, pedepsele corporale,
chiar dacã rezolvã conflictul, pe termen mediu ºi lung
fac invariabil mai mult rãu decît bine. La fel de impor-
tant este ca profesorul sã ºtie modul în care elevii se
raporteazã la scala pedepselor pe care a elaborat-o,
întrucît, deseori, ceea ce acesta considerã ca fiind o
pedeapsã asprã, nu are deloc aceeaºi conotaþie ºi pentru
elev. În acest sens, Kasambira povesteºte cazul unui elev
de gimnaziu care, în urma problemelor pe care le crea,
a fost reþinut la ºcoalã dupã ore timp de o lunã, fãrã a
pãrea cã aceasta îl afecteazã prea mult. La un moment
dat s-a aflat ºi de ce: elevul trebuia oricum sã-ºi aºtepte
tatãl în fiecare dupã-amiazã, iar uneori era destul de
dificil sã gãseascã o modalitate de a-ºi pierde timpul.

Kasambira analizeazã opt tipuri de pedepse:
– pedeapsa corporalã: presupune recursul la

durerea fizicã drept pedeapsã; chiar ºi astãzi sînt
persoane care reproºeazã ºcolii faptul cã nu mai
recurge la fel de des sau la fel de tare la acest gen
de pedepse; ceea ce surprinde este încrederea în
eficienþa lor educaþionalã, cu toate cã timpul a
demonstrat de cele mai multe ori contrariul; deºi
este adevãratã constatarea cã elevii din medii
dezavantajate înþeleg mai degrabã semnificaþia
pedepsei corporale, aproape întotdeauna este mai
eficientã utilizarea altor metode; în concluzie,
ultimul instrument la care poate recurge
profesorul ar trebui sã fie acest gen de pedepse.

– reþinerea elevilor la ºcoalã dupã orele de curs:
este una dintre cele mai utilizate pedepse, deºi în
învãþãmîntul românesc lipsa de spaþiu sau de
organizare a împiedicat pînã acum recursul
frecvent la aceasta; în realitate, existã douã tipuri
de organizare: în ºcolile mai mari existã un spaþiu
special amenajat, elevii fiind supravegheaþi de
personalul ºcolii, iar în ºcolile mai mici
profesorul îºi supravegheazã singur elevii
pedepsiþi; în genere, metoda nu este foarte
eficientã, decît în situaþiile în care elevul
respectiv are ceva foarte important de fãcut
pentru el dupã orele de ºcoalã.

– pedeapsa verbalã: mustrarea reprezintã una
dintre cele mai comune ºi mai slabe pedepse; o
muºtruluire nu stricã nici unui elev dacã
deranjeazã în mod repetat lecþia, dar nici efectele
unei asemenea pedepse nu dureazã prea mult, mai
ales dacã este utilizatã în exces. Kasambira
noteazã: “Mustrãrile frecvente, fãcute pe un ton
ridicat sînt ineficiente; ele nu fac decît sã dea
amploare incidentului; mustrãrile calme ºi ferme

au mult mai mult efect; ca regulã, mustrãrile ar
trebui fãcute între patru ochi; cele  fãcute în
public pot constitui întãriri pentru comporta-
mentul inadecvat: clasa ar putea simpatiza cu
elevul mustrat ºi l-ar putea privi, chiar, ca pe un
erou” (1, p. 113).

Sarcasmul ºi ridiculizarea par sã facã parte ºi ele din
tipul pedepselor verbale, dar nici un specialist nu
recomandã utilizarea acestora, chiar dacã, în anumite
circumstanþe ºi cu anumiþi elevi, ar da rezultate.

– izolarea: presupune schimbarea locului unui elev,
pentru a împiedica o colaborare prea apropiatã
între acesta ºi colegi; se recomandã utilizarea
respectivei pedepse doar dacã profesorul are
garanþia cã nu va urma o bulversare ºi mai mare
a lecþiei: adicã ºoaptele sã devinã strigãte, iar
bileþelele aruncate peste colegi sã le distragã ºi
acestora atenþia.

Unii profesori preferã sã aºeze elevii-problemã cît
mai aproape de catedrã; împotriva acestui tip de
aranjament se pot aduce douã obiecþii: în primul rînd,
aºezat astfel, elevul poate fi vãzut de toatã lumea, ceea
ce ar putea constitui o întãrire pentru comportamentul
indezirabil anterior (îi creºte prestigiul în ochii unor
colegi), iar în al doilea rînd, profesorul însuºi va rãmîne
cantonat în faþa clasei, ceea ce nu este deloc
recomandabil; un alt procedeu de izolare este eliminarea
elevului de la lecþie, recursul la acest procedeu fiind
acceptabil doar în situaþii extrem de grave ºi atunci cînd
profesorul crede cã realmente situaþia nu se poate rezolva
în sala de clasã.

– teme suplimentare: una dintre cele mai vechi
pedepse din sistemul educaþional european este
aceea de a obliga elevii-problemã sã traducã un
anumit numãr de versuri din poeþii latini; ºi astãzi
temele suplimentare constituie un tip de pedeapsã
foarte rãspîndit, chiar dacã specialiºtii nu o
recomandã; obiecþia acestora vizeazã asocierea
inadecvatã care se poate crea în mintea elevului
între pedeapsã ºi un anumit obiect de studiu sau
între pedeapsã ºi instituþia ºcolii ca întreg; dar
respectiva obiecþie n-ar trebui sã vizeze refacerea
temelor lucrate superficial, chiar dacã profesorul
va fi nevoit sã cearã de mai multe ori acest lucru,
fapt ce ar putea fi perceput ca o pedeapsã.

– privarea de privilegii: reprezintã una dintre
puþinele pedepse care întrunesc acordul
experþilor ºi se dovedeºte a fi eficientã; punctul
slab îl constituie faptul cã elevii care creeazã
probleme au, în genere, puþine privilegii, deci nu
prea au ce pierde prin suspendarea acestora; în
mod evident, privarea de privilegii trebuie sã fie
însoþitã de acordarea unor privilegii elevilor cu
un comportament dezirabil; pentru a reprezenta
o mizã privilegiile trebuie sã fie dorite de elevi.
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– scãderea notelor: deºi tentantã, aceastã metodã
trebuie evitatã; notele elevilor trebuie sã
corespundã întotdeauna efortului lor intelectual,
fãrã a fi afectate în vreun fel de comportamentul
acestora; scãderea notei pentru comportamentul
inadecvat nu este corectã nici faþã de elev ºi nici
faþã de pãrinþi; în plus, fiind consemnatã în actele
oficiale (diplome, certificate etc.) va influenþa pe
termen lung viaþa acestuia, iar pe termen scurt îl
poate determina sã nu mai înveþe la obiectul de
studiu respectiv, ca o reacþie la mãsura injustã a
profesorului.

– trimiterea elevilor la director: deºi fiecare
profesor este responsabil pentru disciplina din
sala sa de clasã, unii elevi, prin comportamentul
manifestat, pot genera o situaþie care sã reclame
trimiterea lor la director; aceastã pedeapsã nu
trebuie utilizatã prea des, deoarece se poate crea
impresia cã profesorul vizat nu este în stare sã-ºi
rezolve singur problemele, pe de o parte, iar pe
de altã parte, directorul nu cunoaºte în detaliu
situaþia din clasa respectivã, deci nu poate lua
întotdeauna o decizie corectã; de aceea, doar
elevii care comit delicte majore trebuie sã fie
trimiºi la director. Kasambira noteazã: “Uneori,
directorul simpatizeazã cu elevul; mai mult,
trimiterea elevului în biroul acestuia poate fi
perceputã ca pe un semn de slãbiciune din partea
profesorului, ceea ce va avea ca efect scãderea
prestigiului sãu. Fãrã îndoialã, existã ºi situaþii de
crizã cînd profesorul este nevoit sã-l punã pe elev
într-o ipostazã mai puþin obiºnuitã, dar situaþiile
date trebuie reduse la minimum” (1, p. 115).

Pedeapsa reprezintã o mãsurã eficientã de schimbare
a comportamentului unei persoane, chiar dacã sînt
necesare anumite mãsuri de precauþie; astfel, persoana
pedepsitã poate învãþa sã evite atît sancþiunea cît ºi
persoana îndreptãþitã sã aplice sancþiuni; existã totuºi
cazuri, cînd pedepsele se impun fãrã prea multe discuþii:
furtul, înºelãtoria, copiatul sau bãtaia.

De aceea, în momentul aplicãrii pedepsei, profesorul
trebuie sã creeze condiþii pentru o eficienþã maximã, ceea
ce include ºi mãsuri de minimizare a comportamentului
evaziv din partea vinovatului. Pedeapsa se aplicã
imediat; ea presupune, de exemplu, retragerea
privilegiilor sau a încurajãrilor, dar ºi relevarea paºilor
necesari pentru recîºtigarea acestora. Cu alte cuvinte,
elevii trebuie sã înþeleagã caracterul tranzitoriu al
pedepsei, dar ºi faptul cã anularea acesteia depinde
numai de comportamentul lor.

Totuºi, existã destule argumente împotriva utilizãrii
frecvente a pedepselor; astfel, pedepsele presupun
aplicarea unor stimuli neplãcuþi sau suspendarea
stimulilor care fac plãcere. În concepþia lui Kasambira
“utilizarea stimulilor neplãcuþi trebuie evitatã pe cît se

poate, nu pentru cã nu ar avea efect, ci datoritã
consecinþelor secundare nedorite. Pãrinþii ºi profesorii
ar trebui sã-i obiºnuiascã pe copii sã le cearã ajutorul în
rezolvarea problemelor, indiferent de natura acestora,
dar efectul major al utilizãrii stimulilor neplãcuþi este
comportamentul de evitare ºi nu implicarea adulþilor”
(1, p. 115).

Cu alte cuvinte, comportamentul inadecvat este
întãrit pentru faptul cã îl îndepãrteazã pe elev de stimulii
neplãcuþi; în plus, efectul pedepselor nu se traduce
întotdeauna printr-o schimbare realã a
comportamentului nedorit, ci printr-o suspendare
temporarã a acestuia.

În concluzie, aplicarea unei pedepse ar trebui sã
respecte urmãtoarele elemente:

– prevenirea sustragerii de la pedeapsã: retragerea
încurajãrilor sau a privilegiilor reprezintã o formã
eficientã de pedeapsã, cu condiþia ca paºii
necesari recîºtigãrii acestora sã fie limpezi celui
pedepsit; indiferent de condiþii, elevul trebuie sã
ºtie cã pedeapsa nu-i va marca definitiv viaþa,
pentru cã în acest caz va face tot ce depinde de
el pentru a se eschiva;

– minimizarea repetãrii pedepsei în viitor: în acest
scop se utilizeazã douã proceduri – în primul rînd,
folosirea ca primã etapã a avertismentului, iar în
al doilea rînd, încurajarea comportamentului
considerat dezirabil în dauna comportamentului
nedorit;

– evitarea modelului agresiv: presupune retragerea
privilegiilor în locul aplicãrii unor stimuli
neplãcuþi ºi stimularea comportamentului
acceptabil prin încurajãri ºi recompense; în acest
mod elevul nu va veni în contact cu un model
agresiv de pedeapsã;

– aplicarea promptã a pedepsei: procedînd astfel,
se obþine o maximizare a efectelor pedepsei
(inclusiv prin efectul de undã) datoritã
posibilitãþii de a se stabili o conexiune directã
între comportamentul indezirabil ºi pedeapsa
aplicatã;

– retragerea privilegiilor trebuie însoþitã de
modalitãþile necesare recîºtigãrii lor: de
exemplu, în cazul cînd unui elev i se interzice
participarea la jocurile de pe terenul de sport
pentru cã s-a bãtut cu niºte colegi, este
recomandabil sã i se spunã cã mîine va fi admis
dacã pînã atunci nu se va mai bate cu nimeni;

– utilizarea unui singur avertisment: la prima
abatere elevul va primi un avertisment, la a doua
i se vor retrage unele privilegii ºi abia apoi, dacã
va continua, va fi pedepsit;

– consecvenþa atitudinii profesorului: cadrul
didactic nu va face excepþii nici de la algoritmul
aplicat celor care greºesc, nici de la aplicarea
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aceluiaºi algoritm indiferent de elevul aflat în
culpã.

Dincolo de sfaturi ºi recomandãri, profesorul trebuie
sã-ºi asume evaluarea gravitãþii comportamentului
nedorit al elevului, dar ºi selectarea unei pedepse
adecvate atît gravitãþii abaterii cît ºi personalitãþii celui
care a greºit. Deºi pedepsele nu reprezintã cel mai
potrivit instrument din punct de vedere educaþional,
existã cel puþin douã împrejurãri cînd utilizarea acestora
este necesarã: în primul rînd, atunci cînd frecvenþa
comportamentelor nedorite este atît de mare încît nu se
poate recurge la încurajarea comportamentului dezirabil
alternativ; în al doilea rînd, atunci cînd actele elevului
sînt atît de violente încît îi poate rãni pe alþii sau se poate
rãni pe sine.

Indiferent de situaþie, existã cîteva recomandãri
pentru profesorul care a hotãrît cã se impune pedepsirea
unui elev:

– nu recurge la ameninþãri, acþioneazã;
– nu folosi sarcasmul, ridiculizarea sau crearea

unei situaþii stînjenitoare pentru elev; acestea
produc resentimente, înstrãineazã clasa de
profesor ºi pot determina chiar riposte;

– nu pedepsi sau nu atinge elevul la mînie, este
importantã menþinerea calmului indiferent de
situaþie;

– nu aplica pedepse umilitoare din punctul de
vedere al persoanei sau al colectivului; nu
muºtrului un elev în public, nu prelungi
incidentul;

– nu recompensa elevii pentru un comportament
inadecvat;

– nu utiliza temele ca pedeapsã pentru un
comportament necorespunzãtor, deoarece poþi
distruge valoarea temelor pentru procesul de
învãþare;

– nu pedepsi întreaga clasã pentru vini individuale,
deoarece se pot produce resentimente în raport
cu profesorul;

– nu ameninþa cu folosirea pedepsei corporale;
– nu face publicã nici abaterea unui elev ºi nici

pedeapsa primitã.
 Gary Sturt (3) stabileºte chiar o scalã a pedepselor:
1. contactul din priviri
2. semn cu mîna
3. reamintirea regulii
4. avertismente (maximum trei)
5. sancþiuni determinate de comportamentul

nepotrivit
6. schimbarea locului ocupat în sala de clasã
7. eliminarea de la lecþie
8. scrisoare cãtre pãrinþi
9. scrisoare cãtre pãrinþi întocmitã de director
10. referat cãtre director
11. avertisment scris din partea directorului

12. eliminare de la ºcoalã o zi
13. eliminare de la ºcoalã douã zile
14. eliminare de la ºcoalã cinci zile
15. eliminare definitivã de la ºcoalã.

* * *
Marvin Marshall (4) considerã cã pedepsele îl

determinã pe elev sã nu-ºi asume responsabilitatea
pentru acþiunile sale:

1. Pedeapsa mutã responsabilitatea de pe elev pe
profesor.

2. Pedeapsa este prea adesea folositã în sala de clasã
fãrã a fi nevoie: elevii ar acþiona într-o modalitate
dezirabilã ºi fãrã a fi pedepsiþi.

3. Pedeapsa presupune mai degrabã o dependenþã
faþã de profesor, decît faþã de elev; ameninþarea
cu sancþionarea poate constrînge un elev sã se
poarte cum trebuie în sala de clasã, dar nu în afara
acesteia.

4. Înainte de a ajunge în învãþãmîntul secundar
elevii au suportat cam toate tipurile de pedeapsã,
de aceea acum nu le mai pasã.

5. Comportamentul se poate schimba sub
ameninþarea pedepsei, dar nu este deloc sigur cã
s-a schimbat ºi voinþa elevului în ceea ce priveºte
comportamentul.

6. Pedeapsa este temporarã ºi tranzitorie; o datã cu
încetarea ei, elevul crede cã o poate lua de la capãt.

7. Pedeapsa trezeºte sentimente de teamã, furie,
rezistenþã ºi apãrare.

8. Pedeapsa este contraproductivã, deoarece nu
încurajeazã responsabilitatea, cooperarea,
motivaþia pozitivã.

9. Pedeapsa trezeºte resentimente ºi invariabil
diminueazã motivaþia elevului de a învãþa ceea
ce profesorul doreºte.

10. Utilizarea pedepsei creeazã în mod automat o
relaþie de adversitate între profesor ºi elev.

11. Relaþia de adversitate poate avea drept consecinþã
testarea profesorului pentru a vedea cît suportã
înainte de a recurge la pedeapsã.

12. Unii elevi testeazã limitele acceptabilitãþii
profesorului; uneori acest lucru impune recursul
la autoritate, dar nu neapãrat ºi la procedee
punitive.

Riscurile aplicãrii oricãrei pedepse sînt subliniate ºi
de cãtre David Fontana:

– utilizarea pedepselor ar putea deteriora, probabil
pe termen lung, relaþia profesorului cu elevii (mai
ales dacã pedeapsa este nedreaptã sau are drept
consecinþã umilirea acestora);

– elevii pot desfãºura strategii de evitare, precum
falsificarea, ipocrizia sau minciuna; pe termen
lung, acestea pot afecta personalitatea lor, iar pe
termen scurt ar putea submina orice urmã de
încredere în relaþia profesor-elev;
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– pedeapsa îi transmite elevului o lecþie nedoritã,
aceea cã întotdeauna cei puternici pot impune
penalitãþi asupra celor slabi.

Prin pedeapsã, opineazã David Fontana, profesorul
suspendã privilegiile atribuite unui elev pentru a-l
determina sã nu mai încalce anumite reguli sau sã-ºi
modifice acel comportament considerat inacceptabil în
sala de clasã. În concepþia lui David Fontana, “metoda
de pedepsire cea mai frecventã ºi, adesea, cea mai
eficientã în cazul elevilor cooperanþi este mustrarea
verbalã; profesorul îl mustrã pe elev, acesta acceptã
mustrarea ºi problema se încheie atunci ºi acolo; motivul
pentru care mustrarea verbalã este atît de eficientã îl
reprezintã faptul cã elevul are nevoie de aprobarea
adultului; mizînd pe faptul cã el primeºte deja o atenþie
adecvatã din partea acestuia, el cere acum ca atenþia sã
fie aprobatoare; acest lucru este legat, probabil, de
nevoia lui de afiliere, la care se adaugã aceea de respect
de sine” (5, p. 373).

Elevii se simt inconfortabil ºi înstrãinaþi de grupul
clasei atunci cînd au pierdut aprobarea profesorului, mai
ales dacã profesorul este agreat de clasa respectivã. În
plus, avînd în vedere cã asemenea profesori sînt priviþi
adesea de colegii lor ca niºte adevãraþi judecãtori, elevii
vor începe sã aibã îndoieli cu privire la propria lor
valoare; o asemenea stare este atît de neplãcutã încît se
vor grãbi sã revinã la un comportament dezirabil, doar
pentru a beneficia din nou de aprobarea profesorului ºi
a scãpa de îndoieli.

O pedeapsã mai asprã este consideratã anunþarea
pãrinþilor despre comportamentul copilului lor; efectul
acestei pedepse este mai mare, deoarece, dacã va con-
tinua sã se poarte inadecvat, va creºte presiunea asupra
lui nu doar la ºcoalã, ci ºi acasã. Strategia curentã în acest
sens constã din pregãtirea unei scrisori cãtre pãrinþi ºi
din convocarea elevului pentru a-i fi cititã; elevului i se
asigurã astfel posibilitatea opþiunii: fie îºi ia niºte
angajamente, iar scrisoarea nu va fi trimisã, fie scrisoarea
va ajunge la pãrinþii sãi. De obicei, acesta alege prima
variantã, fapt ce va determina pãstrarea scrisorii pentru
a fi trimisã ulterior, dacã elevul nu-ºi respectã
angajamentele.

O altã sancþiune utilizatã cu o anumitã regularitate
în ºcoalã este legea consecinþelor naturale; aºa cum

afirmã David Fontana, “valoarea legii consecinþelor
naturale în educaþie a fost demonstratã pentru prima datã
cu mulþi ani în urmã de Susan Isaacs (1933), la ºcoala
Malting House; dacã, de exemplu, cei mici continuau sã
se joace, deºi fuseserã chemaþi la masã, profesoara le
permitea sã întîrzie, dar cînd veneau sã mãnînce, gãseau
fie mîncarea rece, fie nu-i mai servea nimeni; dacã un
elev era neatent sau neastîmpãrat ºi strica un lucru,
trebuia dupã aceea sã se descurce fãrã el pentru o
anumitã perioadã de timp” (5, p. 375).

Este mai mult decît evident cã sînt situaþii cînd
aceastã modalitate de a reacþiona nu poate fi utilizatã (de
exemplu, situaþiile în care printre consecinþe s-ar înscrie
ºi rãnirea elevului), dar procedeul în sine meritã toatã
atenþia, deoarece punerea sa în practicã îl ajutã pe
educabil sã vadã legãtura cauzalã directã dintre acþiunile
sale ºi rezultatele nedorire asociate lor. Legea
consecinþelor naturale afirmã cã elevii care comit abateri,
ar învãþa mai repede ºi mai temeinic, dacã, în loc sã li se
aplice o pedeapsã convenþionalã, ar fi lãsaþi sã
experimenteze consecinþele faptelor lor. Pe lîngã grija
ca respectivii elevi sã nu se rãneascã, profesorul va trebui
sã þinã cont de faptul ca durata de timp cînd consecinþele
acþioneazã sã fie limitatã (de exemplu, dacã elevii stricã
televizorul, este bine sã fie privaþi un timp de utilizarea
lui, dar dacã durata temporalã se prelungeºte, se vor
obiºnui fãrã televizor, sau vor ajunge la concluzia cã
profesorul se rãzbunã în mod deliberat pe ei, ceea ce le
va trezi resentimente nedorite; reiese cã durata temporalã
cînd funcþioneazã legea consecinþelor naturale este
decisivã pentru eficienþa acestui tip de pedeapsã).
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EDUCAÞIE PENTRU DEMOCRAÞIE*

Constantin TÃNASE

ziarist

Actualmente, societatea moldoveanã este marcatã de
chinuitoare procese de stagnare ºi chiar involuþie la
compartimentul democraþie. Guvernarea instalatã acum
trei ani a demolat vechile reprezentãri despre democraþie
ºi patriotism, a scos din circuitul valorilor elita intelectualã
ºi politicã intratã în scenã dupã 1990, creînd astfel o
profundã stare de crizã moralã.

De un deceniu ºi ceva, societatea noastrã trãieºte o
dramã – drama de a nu se putea izbãvi de patologiile
totalitarismului. Cu cît creºte nevoia de adevãr ºi
democraþie, cu atît devine mai greu sã spui adevãrul ºi sã
acþionezi în chip democratic. Acest lucru, cred, îl simt
înainte de toate ziariºtii. A devenit un loc comun opinia
cã presa depinde de politicã ºi bani; aºa e, trebuie însã sã
recunoaºtem cã în aceeaºi mãsurã presa depinde de cititor.
Prin aceastã constatare ajungem la un subiect foarte
delicat – opinia publicã ºi promovarea valorilor
democratice prin intermediul mass-media. Originalitatea
situaþiei din Republica Moldova constã în faptul cã pe
piaþa informaþionalã coexistã – deloc paºnic! – douã tipuri
de presã: presa liberã ºi presa guvernamentalã (de partid).
Aceste douã tipuri de presã cultivã douã tipuri de
mentalitãþi, aflate în relaþii de profund antagonism. Presa
liberã, portavoce a aspiraþiilor de democraþie ºi refacere
moralã a societãþii, trebuie sã lupte nu numai cu presa de
stat (guvernamentalã, de partid), ci ºi cu un anumit tip de
cititor format de vechiul regim. Pentru cã, în virtutea unor
circumstanþe obiective, presa din deceniul trecut a viciat

Presa independentã ºi
democraþia

cititorul. Apariþia la începutul deceniului trecut a presei
libere, necontrolate de stat (cînd fiecare partid, oricît de
mic, îºi avea publicaþia sa) a deformat relaþia obiectivã ce
ar fi trebuit sã existe între presã (marfã) ºi cititor
(cumpãrãtor). Beneficiind de fonduri obscure ºi folosind
publicaþiile lor, înainte de toate, ca pe niºte pîrghii de
influenþã electoralã, partidele au minþit cititorul,
discreditînd astfel presa ca principala instituþie a unei
societãþi libere ºi democratice. Aceastã nouã presã “liberã”
a creat un “nou” tip de cititor, unul la fel de îndoctrinat ca
cel vechi. Acest cititor este mereu menajat, jelit ºi cãinat
cã n-are bani, din care pricinã i se vinde ziarul la un preþ
de nimic ºi nimeni nu cuteazã sã-l supere cu adevãruri mai
dureroase. În aceastã ordine de idei, îndrãznesc sã afirm
cã ºi astãzi principala problemã a presei naþionale nu e cea
financiarã, ci... cititorul.

Înþeleg, risc sã mã pomenesc în situaþia vãcarului
supãrat pe sat, dar am sã îndrãznesc sã-i dau în obraz
acestui cititor care, atunci cînd scrii altceva decît aºteaptã
el, te declarã “eretic”, “kaghebist”, “trãdãtor de neam”
“colaboraþionist cu Puterea” º.a.m.d., te asasineazã moral
ºi-i gata sã te scoatã din circuitul public. (Îmi amintesc de
o scenã ce s-a produs în faþa unui chioºc din centrul
Chiºinãului acum doi ani, în timpul protestelor
anticomuniste, cînd un grup de “democraþi” din Piaþa
Marii Adunãri Naþionale rupeau o publicaþie democraticã
pentru “delictul” de a fi publicat un comentariu ce nu a
plãcut celor care protestau în Piaþã în numele valorilor
democratice, inclusiv pentru abolirea... cenzurii). O scenã
similarã s-a repetat ºi cu publicaþia TIMPUL, care “ºi-a
permis imprudenþa” sã publice rezultatele sondajului
IMAS ºi sã le comenteze în alt fel decît ar fi dorit unii
luptãtori pentru... democraþie din... Orãºelul Libertãþii.
Aceste accidente puse la cale de cei care se plîng Europei
de “derapajele antidemocratice” ale regimului comunist
de la Chiºinãu dovedesc cã, dupã un deceniu ºi ceva de
experienþã democraticã, societatea noastrã este încã
îndoctrinatã ºi intolerantã, nu poate accepta dialogul,

* Rubricã realizatã cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii.
Guvernul SUA nu poartã responsabilitate pentru conþinutul materialelor publicate.
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pluralismul de opinii, iar acei care se declarã democraþi
fac dovada celei mai negre intoleranþe ºi intransigenþe
ideologice. Aceastã situaþie a constituit subiectul unui
comentariu pe care l-am publicat atunci, comentariu în
care am evocat chipul legendarului Moº Teacã, ca fiind,
din pãcate, emblematic pentru actuala fazã a democraþiei
din Republica Moldova.

Pentru cei mai puþin versaþi în istoria literaturii
române, îmi permit sã fac urmãtoarea notã. Creatorul
personajului Moº Teacã este scriitorul ºi ziaristul român
Anton Bacalbaºa (1865-1899), directorul revistei satirice
“Moº Teacã”. Cine este Moº Teacã? Moº Teacã este
“melitar”, cãpitan, ºef de companie. Slugarnic faþã de
superiori, el e bestial cu inferiorii. El îi urãºte de moarte
pe “þivili” – “cînd treci pã drum pã lîngã vun þivil, trage-i
cu cotul, cã d-aia þi-a dat statul cot” – îi povãþuieºte el pe
soldaþi. “Soldatu’ trebui sã fie vesel. Ai înþeles? Fii vesel,
mã, cã-þi scot mãselele!”; “Beleºte ochii, sã crape!
Sorbeºte-mi-l pã don gheneral, sã vadã cã eºti melitar...
Beleºte-i, mã, sã crape, cã d-aia þi-a dat statu’ ochi!” – îi
muºtruluieºte pe soldaþi înainte de parada militarã de la
10 Mai. Moº Teacã este înspãimîntãtor de incult, despotic,
autoritar ºi nu admite alte pãreri decît pe ale lui: “Aceasta
este pãrerea mea ºi o împãrtãºesc” – iatã lozinca preferatã
a lui Moº Teacã. Bacalbaºa ne avertizeazã: “Ar fi nedrept
sã afirmãm cã Moº Teacã este numai militar. Lãrgindu-i
cercul de activitate, studiindu-l de aproape, el poate fi cu
aceeaºi uºurinþã prefect, profesor de universitate, medic,
comisar comunal, arhimandrit, gardist, avocat, senator,
orice – pentru cã în toate breslele acestea întîlnim însuºirile
de mai sus”. ªi are dreptate Bacalbaºa: Moº Teacã este
un tip nemuritor ºi omniprezent; îl putem întîlni ºi la
Chiºinãu, sub diverse chipuri, dar mai ales sub chip de
membru al unui partid ºi de patriot înflãcãrat care-ºi
sfãtuieºte confraþii de luptã: “Cînd treci pã drum pã lîngã
vun ziarist care nu laudã partidul nostru, trage-i cu cotul,
cã d-aia þi-a dat partidul cot!”.

A fost o perioadã cînd un Moº Teacã de la Hînceºti,
supãrat de unele comentarii apãrute în TIMPUL, striga
militãreºte la un post de radio: “Mã! pentru mine TIMPUL
a murit, a murit, mã!”. Acest tip de cititor, cultivat la
“ºcoala” presei de partid, vocifereazã ºi astãzi: “Mã,
iubeºte partidul ºi liderul nostru, mã, cã-þi scot mãselele!
Sorbeºte-mi-l, mã, din ochi pã don ºef, sã vadã cã eºti
patriot... Beleºte, mã, ochii sã crape, cã d-aia þi-a dat
partidul ochi!”. Acest Moº Teacã este reprezentantul
emblematic al cetãþeanului îndoctrinat, produs tipic al unui
gen de presã care apare la noi. El e plin de prejudecãþi, nu
acceptã pluralismul politic, înghite fãrã discernãmînt totul
ce scrie în ziarul partidului sãu ºi manifestã o intoleranþã
neagrã faþã de presa cu adevãrat liberã.

Îmi permit sã mai evoc un caz. Pe data de 19 aprilie
2002, TIMPUL a prezentat pe prima paginã rezultatele
sondajului IMAS. Ca sã facem mai înþeles marele pericol
ce plana asupra democraþiei din Republica Moldova,

ne-am zis sã le aplicãm politicienilor, dar ºi cititorilor
noºtri, care prea lesne se îmbatã cu apã rece, un duº rece.
E o obligaþie a presei independente de a nu-i permite
societãþii sã adoarmã. „Duºul”a stîrnit o adevãratã furtunã
de proteste. O ceatã voinicã de moºteciºti ne-au sãrit pa-
triotic în cap, acuzîndu-ne cã prin acest mod de prezentare
a rezultatelor sondajului “i-am trimis un pupic lui
Voronin”, cã sîntem “trãdãtori de neam”... Argumente?
Unul singur ºi extraordinar de “convingãtor”, luat din
arsenalul lui Moº Teacã: “Cum de-aþi îndrãznit, mã
þivililor pîrliþi, sã puneþi în luminã strîmbã linia dreaptã a
partidului nostru?”. Acest soi de “cititori” cred cã au
dreptul sã dea cu cotul în orice tentativã de gîndire liberã,
pentru cã d-aia le-a dat democraþia cot... Acesta e marele
paradox – mizeria ºi splendoarea democraþiei moldovene.

Ar fi greºit sã afirmãm cã principala figurã a acestei
societãþi continuã sã rãmînã moº Teacã. Chiar în aceste
condiþii deloc simple pentru funcþionarea normalã a
institutelor democratice ale statului, presa independentã
a reuºit sã facã extraordinar de mult pentru promovarea
valorilor democratice. Aidoma “picãturii chinezeºti”
aceastã presã sfarmã vechile tipare, demoleazã vechile
mentalitãþi, cultivã un cetãþean care doreºte sã trãiascã
într-o societate liberã.

Cînd am fondat Sãptãmînalul TIMPUL, grupul nostru
de ziariºti a pornit de la convingerea cã procesele
democratice care mocnesc la noi au nevoie de un stimulent
serios, iar aceastã funcþie o poate îndeplini doar o publicaþie
ce îºi va permite niºte atitudini pe care nu ºi le poate permite
presa de partid, inclusiv cea guvernamentalã. Noi ºi acuma
credem cã nu numai Puterea, dar ºi Opoziþia are nevoie de
atitudini critice din partea presei. Ziarele care-i zeificã pe
liderii Opoziþiei fac un mare deserviciu operei de
democratizare ºi desovietizare a societãþii moldovene. O
presã cu adevãrat independentã ºi democraticã trebuie sã
practice în permanenþã “duºurile reci”, care au menirea sã
þinã societatea în stare de veghe. Aceastã presã are menirea
sã-i ajute lui Moº Teacã sã moarã, iar în locul lui sã nascã
un cetãþean liber, tolerant faþã de alte puncte de vedere,
capabil sã se sincronizeze la valorile democraþiei europene.

... În ajunul Paºtelor Blajinilor, un cunoscut politician
îmi telefoneazã din satul sãu de baºtinã ºi-mi povesteºte
urmãtorul caz. Un þãran simplu, fost comunist (Moº
Teacã), care în 2001 a votat Partidul Comuniºtilor, acum
a declarat cã nu va mai vota niciodatã “pentru hoþii iºtia”.
Întrebat prin ce se explicã aceastã bruscã ºi profundã
metamorfozã, þãranul a rãspuns: “Citeºte TIMPUL ºi o sã
vezi de ce. Am dat de acest ziar întîmplãtor, acum cîteva
luni. Mi-a plãcut ºi m-am abonat. Abia acum am înþeles
ce fel de democraþie e în þara asta”...

Exemplul acesta mi se pare extrem de instructiv ºi
relevant: astãzi, anume presei îi revine dificila misiune de
a promova valorile democratice ºi de a edifica o societate
liberã ºi modernã. Hãrþuitã în permanenþã de Putere,
strangulatã financiar, aceastã presã îºi face, totuºi, datoria.

PRESA INDEPENDENTÃ ªI DEMOCRAÞIA
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EDUCAÞIE PENTRU TOLERANÞÃ

Aglaida BOLBOCEANU

Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei

Se vehiculeazã ideea cã nu existã prea multe diferenþe
între cotidianul copiilor educaþi în familie ºi al celor
instituþionalizaþi*, ºi unii ºi alþii aflîndu-se în acelaºi mediu
material, social, cultural. Organizarea zilei coincide în cea
mai mare parte, iar activitãþile sînt similare: jocul, studiul
etc. În instituþiile de tip internat efortul angajaþiolr este
orientat, în special, spre satisfacerea nevoilor materiale ale
copiilor,** fãrã a acorda o atenþie deosebitã ºi nevoilor
spirituale. Nu este necesar un spirit de observaþie aparte
ca sã-þi dai seama cã acestor copii, pentru a deveni perso-
nalitãþi, le lipsesc unele lucruri foarte simple, dar ºi foarte
importante – obiectele personale: o jucãrie, o carte, o
insignã etc. Toate sînt comune, nimic nu-þi aparþine doar
þie. Este greu a-þi conºtientiza Eul, dacã nu existã anumite
repere care includ ºi lucrurile personale. Trebuie sã
mãnînci conform regimului prescris, ºi nu atunci cînd þi-
e foame, sã faci ce fac ceilalþi, sã te îmbraci ca ceilalþi.
Nu-þi asumi responsabilitãþi, dar nici nu decizi nimic. Nu
ai o persoanã de care sã te ataºezi emoþional, dar nici de
unul singur nu poþi rãmîne, mãcar uneori.

Suflete instituþionalizate
Personalul nu încurajeazã manifestãrile de

personalitate ale copiilor, comportamentul fiind strict
reglementat: cu cine sã stai la masã, cum sã-þi aranjezi
locul de lucru sau de joacã, cum ºi cînd sã te distrezi etc.
Partea cea mai tristã este atitudinea obiectualã, manifestatã
de adulþi (personal ºi vizitatori) în interacþiunea cu copiii.
Se pare cã primii, absorbiþi de obligaþiunile funcþionale,
îºi amintesc rareori de existenþa unor sentimente la cei ce
sînt în grija lor, nu intuiesc cã micuþii ar putea sã viseze
la ceva, cã doresc sã fie susþinuþi, sã iubeascã, sã fie
importanþi pentru cineva ºi sã li se recunoascã valoarea.

Lipsurile enumerate sînt percepute de maturi, de
obicei, ca nesemnificative; cei ce dispun de toate nu
conºtientizeazã importanþa unor lucruri elementare pentru
edificarea propriei personalitãþi. Dar anume aceastã
privare îi face pe copiii din instituþii speciale sã sufere, sã
se simtã marginalizaþi, sã nu aibã încredere în sine.

Trebuinþele psihologice, prin natura lor, pot fi
satisfãcute într-o activitate specificã – comunicarea, care
primeazã în viaþa fiecãrei fiinþe umane. Prin ea persoana
manifestã nevoia de a asimila bogãþia spiritualã a altor
oameni, pentru a proba ºi a releva propria spiritualitate.
Numai comunicînd cu celãlalt, individul concepe iubirea
ºi ura, admiraþia ºi dispreþul, fidelitatea ºi trãdarea. Cum
am putea cunoaºte fericirea de a dãrui, dacã nu
comunicãm cu cei din jur? Dar cum se manifestã harul
divin al iubirii de Aproapele? “Este imposibil sã nu
comunici”, iatã concluzia la care au ajuns cercetãtorii
ªcolii de la Palo Alto. Pentru a-i înþelege importanþa, ei
au comparat-o cu o orchestrã simfonicã, în care fiecare
interpreteazã ceva, în acord cu ceilalþi membri. Nu existã
un dirijor, o partiturã, iar produsul – melodia – depinde
de capacitatea umanã de a se “armoniza” cu altã persoanã.

Elementul-cheie al activitãþii de comunicare se
concentreazã în necesitatea de deschidere cãtre celãlalt, care
reflectã dependenþa de autocunoaºtere ºi autoapreciere, de
cunoaºtere ºi apreciere a altora. Aceastã primã trebuinþã
spiritualã, alãturi de nevoia eternã de atenþia ºi dragostea
celui din preajmã, apare la 1-1,5 lunã dupã naºtere, ca sã
evolueze o datã cu vîrsta ºi sã se îmbogãþeascã cu diverse

* În Republica Moldova, în prezent, sînt instituþionalizaþi
circa 13,5 mii copii, ceea ce constituie aproximativ 0,5 %
din populaþia þãrii. Conform datelor Ministerului Educaþiei
numãrul copiilor instituþionalizaþi este în creºtere.

** Autorul nu are intenþia sã critice activitatea personalului
din instituþiile respective, considerînd cã problema este
de importanþã generalã ºi poate fi soluþionatã la nivel de
stat, cu implicarea societãþii civile.
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Experimentatorul: «Vrei sã-mi povesteºti ceva despre
tine?». Marin: (tace). Experimentatorul: «Atunci sã-þi
povestesc eu ceva. Vrei sã vorbesc despre mine, despre
animale? Poate despre altceva?». Marin: (tace).
Experimentatorul: «Vrei sã discutãm despre animale?».
Marin: (dã din cap) «Da». Experimentatorul: «Ce
animale cunoºti?». Marin: (tace). Experimentatorul: «Îþi
place pisica sau cîinele?” Marin: «Pisica». Experi-
mentatorul: «De ce?». Marin (tace). Experimentatorul
povesteºte despre pisica sa. Marin (ascultã, se uitã cîteva
secunde la experimentator ºi-i spune pe neaºteptate):
«Mama mi-a adus gumã de mestecat ºi ei mi-au furat-o».
Experimentatorul: «Cine þi-a furat-o?». Marin (tace, se
întoarce, se îndepãrteazã de experimentator).

În preadolescenþã situaþia se agraveazã. Disperat sã mai
obþinã dragostea necondiþionatã a adulþilor, convins de
consecinþele triste ale tentativelor de a-ºi face un prieten
printre aceºtia, preadolescentul se închide în sine, “se face
colãcel în patul sãu, pune o casetã cu jazz trist ºi trãieºte un
sentiment de adîncã zãdãrnicie” (D. Winnicott). Intervine
un fenomen numit de D. Bowlby “sindromul rãcelii
emoþionale” – pierderile sufleteºti repetate implicã renunþul
la o relaþie mai trainicã, frica de a nu suferi din nou,
preadolescentul preferînd sã nu se angajeze emoþional.

Constatãm deci cã dacã lapte ºi carne copiilor
instituþionalizaþi nu le ajunge uneori, comunicarea, iubirea
ºi aprecierea celor maturi le lipseºte în permanenþã.

ªtiinþa ºi practica pedagogicã a emis (ºi nu de astãzi)
recomandãri privind metodele cele mai adecvate, ce ar
permite sã se ajungã la inimile copiilor instituþionalizaþi.
Spre regret, cunoºtinþele ºi abilitãþile respective pînã în
prezent nu sînt luate în calcul la pregãtirea specialiºtilor
din domeniul educaþiei, preocuparea pentru buna
funcþionare a instituþiei prevalînd asupra celei pentru
persoana concretã. Or, necesitãþile spirituale fac parte din
esenþa umanã. Este nevoie doar ca cineva sã întrevadã
de timpuriu licãririle lor sufleteºti, încurajîndu-le sã
lumineze pentru alþii ºi pentru sine.
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conþinuturi. Dacã cu nou-nãscutul se comunicã, dacã el este
tratat ca un subiect activ, cu atitudini ºi dorinþe, atunci
trebuinþa de comunicare stimuleazã dezvoltarea socialã ºi
cognitivã a acestuia. Datoritã respectivei trebuinþe copilul
devine atent la manifestãrile altor persoane, învaþã sã le
diferenþieze calitãþile fizice, morale, intelectuale, sã aplice
mijloace pentru a stabili contacte sociale, sã colaboreze ºi
sã convieþuiascã fericit cu semenii sãi.

Dar nu orice comunicare este favorabilã devenirii
spirituale a personalitãþii. Cercetãtoarea M.I. Lisina, în
rezultatul unor investigaþii minuþioase, a dedus cã doar
comunicarea axatã pe subiectualitatea partenerului poate
trezi la viaþã trebuinþele spirituale, proprii firii omeneºti. În
situaþia cînd cel venit pe lume este tratat ca un obiect care
trebuie doar alimentat, “ferit de frig ºi de umezealã”, fãrã
“a se ajunge” la inima lui, comunicarea se va reduce la
manipulare. Adresãrile individualizate bazate pe acceptarea
valorii incontestabile a fiinþei umane, comunicarea cu un
individ ce dispune de dexteritãþi creative, care poate alege
ºi acþiona, îi inoculeazã copilului ideea despre sine ca
subiect, despre importanþa unicitãþii sale.

Dupã E. Ericson, dragostea necondiþionatã,
predispoziþia de a-l încuraja ºi sprijini cauzeazã
încrederea în oameni, pe care micuþul o poartã în suflet
toatã viaþa, în timp ce atitudinea obiectualã a celor
maturi genereazã fricã, indiferenþã ºi agresivitate.

Evident, în condiþii de instituþionalizare se ignorã
trebuinþa de comunicare, conþinuturile ei concrete,
caracteristice fiecãrui fragment al dezvoltãrii. ªi atunci, un
timp, copiii mai bat la uºa sufletului celor maturi, sperînd
sã-i facã a înþelege nevoia lor de dragoste, de încredere, de
apreciere. Depãºind cu greu teama de necunoscut, micuþii
de doi-trei ani din orfelinat se apropie de orice persoanã
adultã, cautã cu insistenþã sã fie mîngîiaþi ºi luaþi în braþe,
sã li se spunã cuvinte calde, sã fie admiraþi.

Preºcolarul, ºi el, nu a pierdut deocamdatã speranþa
de a întîlni un adult care va avea timp ºi bunãvoinþa sã-i
acorde atenþie, sã-l susþinã în clipele de amãrãciune
copilãreascã, vorbind în limbaj psihologic, sã-l ajute a-ºi
consolida propriul Eu. Fiecare persoanã ce intrã în salã
este primitã cu bucurie de copii, care încep lupta pentru
captarea atenþiei celui venit, îmbulzindu-se lîngã el,
apucîndu-l de mînã sau de hainã, îmbrãþiºîndu-l,
întrebîndu-l cine este, cum îl cheamã ºi ce le-a adus. Dar,
mai devreme sau mai tîrziu, oaspetele pleacã ºi copiii
care s-au ataºat de el trãiesc o nouã deziluzie.

Din aceastã cauzã, elevii claselor primare sînt mai
rezervaþi faþã de cel ce intrã în sala de clasã: nu se grãbesc
sã se apropie de el, îl privesc ºi îl ascultã cu precauþie. Este
nevoie de multã mãiestrie ca sã-i faci sã vorbeascã. Vom
reproduce în continuare dialogul (mai curînd monologul)
pe care l-am avut cu Marin:

Experimentatorul: «Cum te cheamã?». Marin (dupã
o pauzã): «Marin». Experimentatorul: «Marin, hai sã
discutãm. Despre ce ai vrea sã vorbim?». Marin (tace).

EDUCAÞIE PENTRU TOLERANÞÃ

SUFLETE INSTITUÞIONALIZATE
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EDUCAÞIE DE GEN*

Loretta HANDRABURA

Universitatea Pedagogicã de Stat “I. Creangã”

Educaþia de gen, spre deosebire de alte tipuri de “noi
educaþii” – civicã, ecologicã, religioasã, pentru
înþelegerea diversitãþii etnice, a toleranþei, pentru
dezvoltarea comunitarã etc. – este, deocamdatã, modest
prezentã în ºcoalã. Ea  rãmîne un concept vag atît pentru
cadrele didactice ºi instituþiile abilitate din sfera
învãþãmîntului de toate nivelurile cît ºi pentru celelalte
instituþii sociale ºi societatea civilã. Chiar ºi unele
persoane care se declarã iniþiate în problematica de gen,
feministe sau antifeministe, avanseazã idei ºi argumente
de multe ori confuze ºi eronate în acest sens. De ce?

Explicaþia este simplã. Noul demers, centrat pe
egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi ºi relaþii de
parteneriat între aceste douã genuri sociale – oricît de
convingãtor ar fi chiar ºi pentru bãrbaþii conservatori ºi
prioritar pentru statutul actual al femeii, angajatã plenar
nu doar în viaþa privatã, ci ºi în cea publicã (ºi, cu toate
acestea, invizibilã, marginalizatã, anonimã, discrimi-
natã), este vehiculat mai mult la nivel de concept ºi spo-
radic, respectiv insesizabil în practicã. Aceastã reticenþã
conºtientizatã rezultã din refuzul ambilor actori sociali
de a recunoaºte cã sistemul lor de cunoaºtere privind
natura relaþiilor umane, rolurile, nevoile este depãºit ºi
trebuie revizuit.

Prin urmare, modelele prestabilite de secole ºi
preluate ca singura normã valabilã sînt desuete ºi trebuie
operate schimbãri valorice la nivelul mentalitãþii domi-
nant patriarhale.

Stereotipuri de gen în
mass-media

Refuzul la schimbare ºi modernizare este un proces
firesc. Bãrbaþii se opun ideologiei feministe, deoarece
pierd puterea ºi, implicit, hegemonia în decizii ºi norme
ºi, desigur, controlul. Femeile ezitã încã, în marea lor
majoritate, din mai multe motive: confort, necunoaºtere
a drepturilor ºi ºanselor, incertitudine ºi slaba conºtiinþã
de sine în autodeterminare.

Sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveºte
discordanþa între structura patriarhalã a societãþii,
diviziunea muncii în funcþie de gen ºi noua ordine
socialã constituie primul pas spre schimbare. Acesta a
fost fãcut în ultimii cinci ani la noi de mai multe
organisme internaþionale ºi ONG-uri prin intermediul
unor politici publice axate pe diverse probleme de gen:
egalizare socialã a genurilor, lupta împotriva violenþei
domestice, a ºomajului ºi sãrãciei feminizate, a traficului
de femei etc.

Mesele rotunde, seminariile ºi training-urile realizate
aproape pe întreg teritoriul republicii, acþiunile publice,
campaniile publicitare în mass-media, sondajele,
primele studii de gen puse în circulaþie “au spart gheaþa”.
Impactul este însã, aºa cum afirmam la începutul acestui
material, segmentat ºi insesizabil. Despre rezultate reale
vom putea vorbi abia atunci cînd educaþia de gen va
deveni obiectiv de referinþã nu doar în proiecte, ci, în
acelaºi timp, unul constant ºi în învãþãmînt, culturã,
politicã,  mass-media.

Mass-media scrise ºi audiovizuale le revine un rol
important, reprezentînd marca caracteristicã a societãþii
noastre postmoderniste ca epistemã, context social “tip
de condiþie umanã existenþialã ºi socialã” (Virgil
Nemoianu, 1995, p. 17) ºi element în diacronia
curentelor culturale.

Centratã pe comunicare, postmodernitatea, în care
stilul de viaþã ºi relaþiile dintre oameni sînt altele,
impune, bineînþeles, o nouã paradigmã. Aceasta se
defineºte printr-o schimbare de accente ºi raporturi între
diferite concepte, cum ar fi “preeminenþa individualului

* Rubricã realizatã cu sprijinul Programului Echitate Gender & ªanse Egale al Fundaþiei SOROS-Moldova.
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asupra universalului, a psihologicului asupra ideolo-
gicului, a diversitãþii asupra omogenitãþii, a permisivului
asupra coercitivului” (O. Dragomir (coord.), 2002, p.
24). Din punct de vedere social, se instituie, aºadar, o
nouã conºtiinþã a sinelui  ce tinde sã fie cooperant,
deschis spre diferenþe de orice naturã (culturalã,
religioasã, sexualã), tolerant, flexibil, care îºi redefineºte
propria identitate, dar ºi a celorlalþi.

Femeile ºi bãrbaþii îºi deconstruiesc ºi reconstruiesc
identitatea de gen în actualul context social, politic ºi eco-
nomic, iar relaþiile dintre ei trec, de asemenea, printr-o
etapã de reevaluare. Cultura dominaþiei (patriarhalã), care
a fãcut carierã în istorie, ce împarte actorii sociali în domi-
nant (bãrbatul) ºi dominat (femeia), nu mai poate fi
acceptatã ca unicitate. Ea atacã stima de sine, înlocuind-o
cu puterea de a-l domina pe celãlalt (femei, copil).

În ce mãsurã presa scrisã  informeazã ºi abordeazã
problemele enunþate de noi, pentru a contribui la o
schimbare de opticã asupra rolului femeii ºi bãrbatului
în societatea de astãzi? Foarte micã, este rãspunsul. La
aceastã concluzie dezarmantã  am ajuns cercetînd o parte
din publicaþiile de la noi sub aspectul dimensiunii de gen
ºi al tranzienþei (devenire continuã a realitãþii, care
impune o permanentã modificare a relaþiilor omului cu
realitatea înconjurãtoare, o adaptare a acestor relaþii ºi
a omului la noile condiþii).

În ciuda “revoluþiei feminine” (G. Lipovetsky), a
luptei pentru ºanse egale ºi parteneriate, mass-media
perpetueazã ºi încetãþenesc stereotipuri de gen. Astfel,
mentalul colectiv este alimentat zi de zi cu un mesaj
mediatic care, deºi produs în mare parte ºi de jurnaliste,
consolideazã poziþia dominantã a bãrbaþilor ºi lipsa de
reprezentativitate a femeilor.

Analiza conþinutului mediatic de la noi a pus în
evidenþã pregnanþa reprezentãrilor conservatoare, ca ºi
în alte þãri de altfel (cf. ºi cercetãrile din România în
O. Dragomir, 2002, p. 35), ºi anume:

– limitarea rolurilor feminine (soþie, mamã ºi
gospodinã în spaþiul privat sau femeie
“independentã”, dar dependentã de industriile
cosmeticii ºi ale modei);

– bemolizarea problematicii sociale celei mai re-
cente (feminizarea sãrãciei, ºomajului; paupe-
rizarea familiilor monoparentale conduse de
femei; criza adolescentelor-mame etc.);

– segregarea verticalã ºi orizontalã a structurii
ocupaþionale feminine (ghetouri roz sau mai
puþin roz).

La aceste reprezentãri adãugîndu-se stereotipurile
tradiþionale extrem de polarizate de familie ºi ºcoalã, care
este impactul lor în educarea generaþiilor în devenire?
Unul distorsionat, dar pe care elevul sau studentul le preia
drept “normã” în construcþia propriei identitãþi de gen.
Deºi tinerele ºi tinerii de astãzi sînt mai nonconformiºti,
bombardamentul mediatic le inoculeazã modele ºi roluri

produse de aceeaºi culturã dominantã – masculinã.
Aceasta refuzã cu ostentaþie alternativele altei viziuni,
cum ar fi cea a culturii feminine la gîndirea sa modernã,
logocentricã ºi instrumentalã, prin care se autodefineºte.

Vocile feminine din diverse þãri occidentale, care se
pronunþã pentru o reproblematizare a categoriei femi-
nine, a cãrei identitate, autonomie ºi valori sînt neglijate
de cei care deþin puterea, rãmîn necunoscute opiniei
publice de la noi, deoarece sînt mediatizate extrem de
puþin. Or, “dominaþia masculinã” (P. Bourdieu) poate fi
schimbatã, în primul rînd, prin reprezentãri sociale (cu
precãdere imagini mediatizate) ºi limbaj – instrumente
ale tuturor mijloacelor de informare: ziare, reviste,
televiziune, Internet, care vehiculeazã principalele
interpretãri ale femeilor ºi bãrbaþilor.

Care sînt acestea? Se conformeazã presa perspectivei
postmoderne de definire a feminitãþii în noua ordine
socialã ca un nou tip de putere ºi control, ºi nu “pasivitate
ºi inferioritate”? Relevã discursul mediatic tendinþa
globalã a femeilor spre independenþã economicã ºi
profesionalã, spre “eliberare”, dar fãrã abandonarea
rolurilor tradiþionale (de mamã, soþie, “tovarãº” de drum
etc.)? Se valorizeazã constructiv/pozitiv sau distructiv/
negativ diferenþele de gen la nivel de sferã de activitate,
rezultate, competenþe, poziþie, limbaj sau se completeazã
vechiul registru cu douã rubrici clar demarcate: viaþa
publicã – stihia bãrbaþilor, viaþa domesticã – cea a
femeilor, unde ele se simt în elementul sãu?

La aceste ºi alte întrebãri am încercat sã gãsim
rãspunsul analizînd un cotidian (Jurnal de Chiºinãu), un
sãptãmînal independent (Timpul), un sãptãmînal politic
(Democraþia), o revistã de educaþie (Didactica Pro...),
un sãptãmînal de culturã pedagogicã (Fãclia), o revistã
literarã pentru copii (Clipa sideralã), o revistã pentru
femei (Aquarelle).

(Va urma)
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Cînd stau sã meditez asupra sesiunilor de dezvoltare
a gîndirii critice, pe care le realizez, conform orarului,
la anul I al Facultãþii de Filologie, constat cã, de fiecare
datã, am nevoie de surpriza textului – surprizã pentru
mine, nu doar pentru studenþi. Ca filolog prin formaþie,
prefer, desigur, textele literare, uneori texte
arhicunoscute, în care tehnicile de gîndire criticã îþi per-
mit a descoperi lucruri parcã nebãnuite, alteori – texte
de ultimã orã, aparþinînd unor autori celebri din
literatura universalã ºi cea naþionalã. Cu toate acestea,
realizez cã tinerii (de altfel, ca ºi adulþii) sînt interesaþi
de probleme actuale, de ceea ce li se întîmplã lor sau
se întîmplã alãturi de ei, iar ºtirea pe care au prins-o
doar secvenþial la un post de radio sau TV, într-un
articol sau într-o ºedinþã abordeazã o problemã sau
declanºeazã discuþii vii. De aceea rezerv un loc aparte
activitãþilor centrate pe texte publicistice – de la ºtirile
oficiale la panourile publicitare.

Problema pe care o întrezãresc aici este divergenþa
între obiectivele dezvoltãrii gîndirii critice ºi ale oricãrui
text publicistic. Dacã dezvoltarea gîndirii critice
înseamnã admiterea unui spectru de opþiuni, lipsa unui
singur rãspuns (corect), exprimare de atitudini ºi
argumentare, textul publicistic, în mare parte, este

Proiectînd o sesiune de
dezvoltare a gîndirii critice

persuasiv, uneori chiar arogant persuasiv, gata sã spunã
oricînd: „Doar eu am dreptate”, “Fã aºa”, “Aceasta e
unica soluþie”.

Pentru a atinge obiectivele formative ale cursului în
ansamblu ºi ale sesiunilor disparate de dezvoltare a
gîndirii critice, propunem organizarea unor discuþii în
baza diferitelor materiale publicate în mass-media.
Diversitatea strategiei de organizare a discuþiilor poate
fi dezvoltatã ºi completatã în permanenþã, important este
sã se respecte cadrul evocare – realizare a sensului –
reflecþie. Din start, de la evocare, trebuie sã se prezinte
o anumitã atitudine sau situaþie inerentã subiectului care
se va discuta. Studentul (elevul, adultul), înainte de a lua
cunoºtinþã de o informaþie scrisã sau difuzatã, urmeazã
sã-ºi formuleze opinia, sã mediteze la problemele respec-
tive. În acest caz, textul persuasiv al articolului sau spotul
publicitar se va confrunta cu o rezistenþã sãnãtoasã, cu
o încercare de a nu fi uºor manipulabil.

Aºadar, evocarea pentru lectura unui articol de
problemã sau – de ce nu? – analiza unui material video
într-un subiect controversat ar putea porni de la o Paginã
de jurnal sau o Linie a valorii. Ar fi corect, pentru
activitãþile educaþionale, ca subiectele puse în discuþie
sã nu fie prea politizate ºi orientate spre luarea deciziilor
hic et nunc. Realitatea ne permite sã abordãm probleme
mai distanþate de o decizie care trebuie luatã chiar acum,
de acþiunile care trebuie întreprinse azi sau mîine.
Discuþiile pe care le preferãm în asemenea situaþii sînt
de bãtaie lungã, impactul lor fiind nu doar o decizie
personalã, ci ºi o deprindere de analizã a situaþiei, a
textului scris sau transmis oficial.

Pagina de jurnal1 se orienteazã la prezentarea unei
experienþe de constatare sau de soluþionare individualã
a problemei. Simulînd completarea unui jurnal
individual, cursanþii (elevii, studenþii sau adulþii

1 A se vedea Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gîndirii critice. Ghidul IV, supliment al  revistei Didactica Pro..., Nr. 2 (8),
2003.
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implicaþi în activitate) indicã data la care se referã, apoi
prezintã de parcã evenimentul s-ar fi întîmplat în acea
zi. Participanþii la activitate trebuie sã-ºi aminteascã
un caz real, care li s-a întîmplat ºi/sau care i-a afectat,
raportat la subiectul în discuþie. Dacã articolul sau
materialul video se centreazã pe probleme de existenþã
a animalelor vagabonde/comunitare în spaþiile urbane,
Pagina de jurnal se va construi, de exemplu, pe
experienþa de a fi adus acasã un cîine sau o pisicã.
Implicarea personalã în discuþia ce va urma este
pregãtitã de acest gen de activitate. De regulã, studenþii
descriu experienþa care li s-a întipãrit în memorie ºi
acum i-a fãcut sã se gîndeascã mai profund la
problema datã.

Iatã cum aratã (aproximativ) aceste pagini de jurnal:
10 martie 1992:
Astãzi am încercat (a cîta oarã!) sã-mi conving

pãrinþii cã, în lipsa unui prieten patruped, fãrã fraþi
ºi fãrã surori, mã simt foarte singurã. Un cãþel micuþ
ºi fidel ar putea sã-mi devinã un prieten adevãrat.
Vecinii de bloc ar fi gata sã-mi dãruiascã un asemenea
ghem viu, un cîine fãrã genealogie, dar foarte drãguþ.
Mama a acceptat sã-l luãm pentru cîteva zile, sã ne
convingem cã îl putem îngriji, cã viaþa familiei nu va
fi afectatã de acest animal. Tata a acceptat, dupã ce i-
am promis cã acest cîine nu va face probleme. L-am
adus în casã cu fricã, dar am simþit cã toþi l-au îndrãgit.
Probabil, ºi pãrinþii mei în copilãrie au vrut sã aibã
un asemenea prieten...

Dacã va urma o discuþie despre respectarea
tradiþiilor sau despre sãrbãtorile din familie, pagina de
jurnal se va axa pe o datã, comunã pentru toþi partici-
panþii (de exemplu, 31 decembrie sau 6 ianuarie/24
decembrie, zile ce se memoreazã cu uºurinþã, ele fiind
ajun de sãrbãtori) ºi pe descrierea activitãþilor, a
emoþiilor, a sentimentelor din acea zi.

În cazul unei probleme ecologice, se va accentua
experienþa de menþinere în stare bunã a spaþiului
adiacent ºcolii, casei sau se va reflecta asupra stãrii
mediului ambiant din localitate, orientîndu-se spre
actualizarea informaþiei: Cînd ºi cum aþi constatat cã
existã probleme de ordin ecologic în localitate? În
mod normal, cursanþii vor înregistra o datã anume,
apoi vor prezenta problema conºtientizatã recent în
raport cu acea datã. S-ar putea sã fie o amintire din
altã perioadã sau una foarte apropiatã în timp, din
experienþa zilelor trecute, dar, prin completarea
simulatã a unui jurnal, cursantul abordeazã problema
altfel, o personalizeazã.

Linia valorii, ca tehnicã de anticipare a unei discuþii,
solicitã exprimarea atitudinii într-o problemã, preferabil
raportatã la indici numerici (%). Înainte de a declanºa o
discuþie pe marginile materialelor publicate, este bine ca
fiecare dintre participanþi sã-ºi expunã opinia fãrã a lansa
un text coerent, ci doar rãspunzînd, de exemplu, la o

întrebare: În ce mãsurã vã influenþeazã publicitatea cînd
faceþi cumpãrãturi?

.................................................................................
0% 100%

În asemenea caz, fiecare dintre participanþi are
dreptul la o opþiune, înscriindu-ºi numele în dreptul
indicaþiei procentuale care corespunde aprecierii proprii.
Pentru comoditate, se pot utiliza fiºe cu lipici, pe care
cursanþii îºi vor scrie numele – dacã în procesul discuþiei
intervin schimbãri, fiºele se pot deplasa; se poate scrie
numele pe tablã sau pe foaia de poster sau se poate
construi linia vie – fiecare ocupã un loc, ce corespunde
opþiunii, dar dupã construire urmeazã discuþiile ºi
reorganizarea liniei.

S-ar putea ca în cadrul evocãrii sã se aplice ºi
tehnici de tipul Graficului T, cînd participanþii la
sesiune vor anticipa acumularea argumentelor pro sau
contra unei decizii, afirmaþii binare. De asemenea, în
acest caz studenþii conºtientizeazã cã au o anumitã
pãrere, certã sau nu prea, în problema enunþatã.
Oricum, rolul evocãrii proiectate pentru sesiunile re-
spective este incontestabil ºi s-ar pãrea cã în formarea
de atitudini faþã de cele comunicate prin mass-media
acest rol este prioritar.

Realizarea sensului o vedem construitã în una din
tehnicile de lecturã, dînd preferinþã Lecturii împotrivã
sau Argumentelor pe cartele. Dupã ce a fost formulatã o
atitudine, citim (sau percepem pe altã cale) o informaþie
ce confirmã sau nu opinia pe care am expus-o anterior.
Pentru unele texte, ce se centreazã pe probleme ºtiinþifice
(probleme de ecologie, de dezvoltare a societãþii
contemporane) se poate recurge ºi la SINELG, cu o
acumulare anterioarã a informaþiilor cunoscute. În acest
caz, se va insista asupra enunþurilor care au primit
semnele „–” ºi „?”, iar discuþiile ulterioare vor solicita
argumentarea semnelor aplicate.

Rolul cel mai important îi revine totuºi etapei de
reflecþie. Textul artistic, citit în demersul didactic sau
în afara lui, dã naºtere unei stãri postlectorale
previzibile. Ce este echivalentul stãrii postlectorale în
cazul textului publicistic? Apelul direct (oscilînd între
cumpãrã! ºi voteazã!) presupune acþiuni, ºi nu reflecþii
îndelungate. Analiza unui text publicistic trebuie sã
scoatã în evidenþã aceastã stare de dupã perceperea
informaþiei – prin tehnici de discuþie (Discuþia ghidatã,
Cercul, Controversa constructivã sau academicã,
Pînza discuþiei) se vor formula ºi argumenta decizii
judicioase. Este bine ca toþi cei implicaþi în activitate
sã-ºi poatã modifica pe parcurs atitudinea, sã se lase
convinºi de argumentele colegilor. Astfel se vor forma
niºte deprinderi de analizã a informaþiei ºi de luare a
deciziilor, se va cultiva o independenþã în promovarea
unor atitudini ºi în ultimã instanþã o educare a persoanei
asertive.
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Profesorul este un model care, prin întrebãrile ce le
adreseazã elevilor, promoveazã sau descurajeazã
gîndirea criticã, orienteazã învãþarea spre anumite tipuri
de cunoºtinþe, oferã feedback la întrebãrile ºi
rãspunsurile elevilor ºi stabileºte în clasã un climat
psihologic optim sau demoralizant pentru studiu.
Analizînd numeroasele definiþii ale gîndirii critice,
Simona Bernat susþine cã aceasta “are capacitatea de a
se autoanaliza în timp ce elaboreazã raþionamente,
pornind de la evaluarea alternativelor, cu scopul de a
emite opinii justificate ºi de a acþiona” (1, p. 71). În acest
context, considerãm cã pentru dezvoltarea gîndirii critice
interogarea trebuie înþeleasã ºi utilizatã într-un sistem
ierarhic, longitudinal, în care fiecare tip de întrebare
declanºeazã un ansamblu de procese de gîndire situate
pe un nivel superior de cunoaºtere. Spre deosebire de alþi
autori (6), care abordeazã interogarea multiprocesualã
pe baza unui text sau suport material fundamentat pe
taxonomia obiectivelor elaborate de B. Bloom, cu cele
ºase niveluri:  cunoaºtere, înþelegere, aplicare, analizã,
sintezã ºi evaluare, noi prezentãm patru niveluri pe care
vom situa întrebãrile: analiza, interpretarea, evaluarea
ºi aplicarea. Dacã am structura întrebãrile conform
operaþiilor gîndirii solicitate, numãrul categoriilor de
întrebãri ar fi mult mai mare, pentru dezvoltarea gîndirii
critice însã ne intereseazã ce atribute ale acesteia trebuie
formate la elevi ºi care sînt întrebãrile adecvate.

Un alt scop vizat prin gruparea întrebãrilor îl
constituie adîncimea procesãrii informaþiilor, iar studiile
de psihologie cognitivã (2) ne demonstreazã legãtura
strînsã între profunzimea analizei (trecînd de la
caracteristicile sale fizice spre cele conceptuale sau
semantice) ºi memoria de lungã duratã. În diverse
investigaþii s-a ajuns la concluzia cã adîncimea
procesãrii este – în majoritatea cazurilor – mai
importantã decît volumul procesãrilor.

Întrebãrile care vizeazã analiza
Analiza este o operaþie a gîndirii prin care se

descompune mintal un obiect sau fenomen în
componentele sale ºi se stabilesc atributele (caracter-

Formularea întrebãrilor pentru
dezvoltarea gîndirii critice

isticile, proprietãþile) acestora sau ale întregului, din
diverse perspective. Obiectul analizei îl constituie un
element real, situaþii alternative sau reprezentãri ale
realitãþii. Criteriile dupã care se face analiza pot fi: forma
(geometricã/neregulatã), dimensiunea, culoarea, poziþia
în spaþiu, gustul, mirosul, structura, evoluþia etc.

Întrebãrile care vizeazã analiza solicitã stabilirea prin
intermediul analizatorilor a unor elemente din context
real ori autentic, identificarea informaþiilor punctuale
(date, denumiri, fapte, simboluri) de pe suporturi
materiale cu reprezentãri ale realitãþii (film, hartã,
fotografie, machetã, mulaj, texte etc.) sau actualizarea
unor cunoºtinþe memorate anterior, motiv pentru care,
în unele situaþii, întrebãrile au scop reproductiv sau
mnemotehnic. Deoarece aceste întrebãri converg, de
obicei, spre rãspunsuri scurte ºi unice, ele sînt conside-
rate întrebãri închise (5, p.115).

Chiar dacã analiza este detaliatã, aceasta vizeazã
nivelul literal al unui conþinut, o cunoaºtere a
exteriorului unui obiect, fenomen sau decupaj din
realitate. Prin intermediul respectivelor întrebãri
elevului i se solicitã cunoaºterea relativ superficialã a
conþinutului, reproducerea unor cuvinte/idei împru-
mutate din text, din reprezentãrile mentale sau
materiale, informaþii pe care le obþin prin identificare
sau prin evocare. Întrebãrile care vizeazã analiza ºi nu
implicã prelucrarea informaþiilor sînt cel mai frecvent
utilizate de cãtre profesori la lecþii, iar elevii le consi-
derã cele mai ameninþãtoare, deoarece rãspunsurile sînt
evaluate ca fiind corecte sau greºite. Cînd se confruntã
cu multe întrebãri care necesitã memorarea
rudimentarã, elevii ajung sã aprecieze informaþiile
punctuale mai mult decît orice alt tip de cunoºtinþe, se
strãduiesc sã le reþinã ºi gîndesc numai la nivel infe-
rior. Elevii conºtientizeazã cã nu vor reuºi niciodatã sã
memoreze destule date dintr-un anumit domeniu al
ºtiinþei, dar nu realizeazã cã acestea nu au valoare prea
mare, deoarece se schimbã repede sau sînt date uitãrii.
Chiar dacã învãþarea este consideratã o schimbare de
comportament, iar formularea rãspunsurilor la
întrebãrile care presupun analizã ºi memorare nu
contribuie esenþial la acest proces, subliniem cã nivelul
analitic constituie baza cunoaºterii fãrã de care nu se
poate urca pe treptele superioare. În cercetarea
ºtiinþificã, analiza implicã proceduri ºi procese de
investigaþie care, spre deosebire de activitatea didac-
ticã, necesitã tehnologii ºi competenþe specifice. Este
semnificativ cã ºi cercetãtorii, pentru a ajunge la
rezultate, pornesc tot de la nivelul analizei, mijloacele
ºi resursele prin care le obþin însã sînt diferite.
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Utilizarea acestor întrebãri în învãþare este susþinutã ºi de faptul cã, prin intermediul lor ºi al rãspunsurilor for-
mulate, elevii îºi dezvoltã diferite capacitãþi specificate în tabelul urmãtor:

Capacitãþi dezvoltate
• a identifica informaþii în text,

pe hãrþi, pe diagrame

• a localiza elemente în spaþiu
• a localiza evenimente în timp
• a denumi
• a enumera elemente

• a recunoaºte elemente
• a memora informaþii
• a selecta informaþii dupã un

criteriu
• a compara informaþii

Întrebãri care vizeazã analiza
– Ce continent are cea mai mare suprafaþã? (tabel, text)
– Ce traseu are Curentul Golfului? (hartã)
– Cum a evoluat producþia de vapoare a Japoniei în perioada...? (diagramã)
– Care sînt vecinii Republicii Moldova? (hartã)
– Cînd a avut loc accidentul de la Cernobîl? (text)
– Care sînt fluviile din Spania ce se varsã în Oceanul Atlantic? (hartã)
– Care sînt personajele principale din romanul “Anna Karenina”? (text)
– Care sînt oraºele din Europa cu peste 5 mln. de locuitori?
– Cum se numeºte turnul din imagine? (imagine)
– Ce este fluviul? (concept din dicþionar sau text)
– Care sînt þãrile ce fac parte din Uniunea Europeanã? (hartã, text)

– Care sînt munþii cu cea mai mare altitudine din Europa? (hartã)

Întrebãrile interpretative sînt cele prin intermediul
cãrora se atribuie un anumit sens noilor informaþii, în
funcþie de cunoºtinþe ºi de experienþele trãite, motiv pentru
care, în general, rãspunsurile nu pot fi anticipate de
persoana ce formuleazã întrebãrile. Rãspunsurile interpre-
tative nu pot fi evaluate ca greºite sau corecte, deoarece
reprezintã un anumit grad de înþelegere a informaþiei noi
ºi o modalitate personalã de înscriere în schema proprie
de cunoºtinþe. Sanders considerã cã întrebãrile interpreta-
tive sînt esenþiale în gîndirea de nivel superior, iar Vaughn
ºi Estes (1985) susþin cã înþelegerea constituie, de fapt,
interpretare. Drept criterii de evaluare a rãspunsurilor la
întrebãrile interpretative sînt originalitatea, caracterul
ºtiinþific, gradul de profunzime ºi/sau de complexitate.

Dacã la nivel analitic comparaþia presupune doar
includerea obiectelor sau fenomenelor în clase diferite
conform unor criterii, la nivel interpretativ se solicitã
stabilirea asemãnãrilor ºi deosebirilor. Asemãnãrile
reprezintã caracteristicile comune pe care le posedã
obiectele, iar deosebirile sînt trãsãturile pe care le posedã
unul/unele dintre ele ºi prin care se diferenþiazã. În
situaþiile în care se comparã alternative, persoane,
evenimente, spaþii geografice etc., se efectueazã
simultan sau în paralel mai multe procese cognitive

(analize, comparaþii, abstractizãri, raþionamente,
deducþii, sinteze etc.), întrebãrile care implicã comparaþii
fiind formulate divers: Care sînt elementele contrastante
dintre Japonia ºi România? Care sînt elementele de con-
trast dintre România înainte de 1989 ºi cea actualã? La
nivel interpretativ, selectarea informaþiilor dupã anumite
criterii reclamã un efort de gîndire, nu doar identificarea
elementelor ce au aceleaºi forme, culori, dimensiuni etc.
La acest nivel se cere motivarea alegerii. Din ce cauzã
ai optat pentru aceastã variantã? Elevii sînt solicitaþi sã
argumenteze ºi sã contraargumenteze, chiar dacã opinia
lor nu  întotdeauna corespunde cu cea pe care o susþin.

Întrebãrile interpretative sînt deosebit de valoroase,
deoarece faciliteazã identificarea cauzelor, a condiþiilor ºi
consecinþelor unui fenomen, a relaþiilor logice dintre ele.
Cauza este un fenomen sau un complex de fenomene care
precedã ºi, în anumite condiþii, provoacã apariþia unui alt
fenomen, denumit efect, cãruia îi serveºte ca punct de
plecare. Condiþiile sînt fapte sau împrejurãri de care
depinde apariþia unui fenomen sau care influenþeazã
(stimuleazã/stopeazã) desfãºurarea unei acþiuni. Condiþiile
influenþeazã calitativ sau cantitativ fenomenul sau procesul.
Efectele (consecinþele, urmãrile, rezultatele) sînt fenomene
care rezultã în mod necesar dintr-o anumitã cauzã (4, p. 56).

Întrebãri interpretative
– Care sînt asemãnãrile/deosebirile dintre Ungaria ºi România?
– Care sînt personajele pozitive ºi cele negative din povestire?

– Ce argumente te fac sã consideri personajul X pozitiv?
– Care sînt contraargumentele prin care susþii cã forþa lui X este o

caracteristicã negativã, ºi nu pozitivã?
– De ce unor copii le plac jocurile pe calculator?
– Care sînt condiþiile în care copiii joacã...?
– Unde joacã...?
– Cînd joacã...?
– Cu cine joacã...?
– Care sînt efectele jocurilor pe calculator asupra copiilor?

Capacitãþi dezvoltate
• a compara informaþii
• a selecta informaþii dupã un

criteriu
• a argumenta/a contraargumenta

• a descoperi relaþiile de tip
cauzã-efect
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Analizînd întrebãrile exemplificate în tabel, remarcãm
cã ele au caracter divergent, deschis ºi permit formularea
unor rãspunsuri variate, ample ºi subiective. Întrebãrile
prin care se investigheazã un fenomen pot fi diversificate:
Ce abilitãþi practice vã dezvoltã jocurile pe calculator?
Dacã nu v-ar plãcea jocurile pe calculator, ce altceva aþi
prefera sã faceþi? De ce vã plac jocurile pe calculator,
unde se solicitã participarea mai multor copii simultan?
Ce fel de jocuri preferaþi? De ce? Care sînt efectele nega-
tive ale jocurilor pe calculator asupra voastrã?

Prin întrebãri interpretative adecvate elevii sînt
încurajaþi sã producã ipoteze, speculaþii, presupuneri,
comentarii, argumentãri, contraargumentãri, explicaþii, sã
descopere conexiuni între idei, fapte sau elemente ºi sã
construiascã contexte noi pentru informaþii. Aceste
întrebãri îi provoacã spre cercetare, spre cunoaºterea ºi
descoperirea informaþiilor. Ele lasã libertatea de cãutare,
de cercetare, de formulare a mai multor rãspunsuri
posibile, de manifestare a spontaneitãþii, a iniþiativei;
stimuleazã curiozitatea, interesul; dezvoltã capacitatea de
a formula întrebãri, de a explora, de a examina cu atenþie.
Ritmul lecþiei este mai lent, deoarece dupã fiecare
întrebare urmeazã un interval mai mare de timp pentru
gãsirea rãspunsurilor posibile, a cãror formulare solicitã
efort de gîndire, imaginaþie, raþionament în vederea
prelucrãrii informaþiilor memorate anterior ºi a celor noi
pentru a obþine o structurã ineditã de idei, rezolvãri de
probleme etc. Dupã fiecare rãspuns se cer altele, alterna-
tive sau de completare. Chiar dacã elevii nu gãsesc imediat
rãspunsurile, nu este nevoie ca profesorul sã se grãbeascã
cu dezlegarea misterului, ci, mai degrabã, sã încline spre
o amînare pentru ora viitoare. În acest fel, subconºtientul
ºi conºtientul elevilor lucreazã pentru identificarea
rãspunsurilor posibile, iar conversaþia devine artã (5).

Spre deosebire de rãspunsurile punctuale la
întrebãrile analitice, care pot fi uºor evaluate ca greºite,
rãspunsurile la întrebãrile interpretative nu sînt apreciate
ca greºite sau corecte, ci incomplete, interesante,
ingenioase, exagerate etc.

Întrebãrile evaluative îi pun pe elevi sã aprecieze
calitatea informaþiilor sau propriile comportamente prin
prisma noilor date; sã prezinte ºi sã susþinã opiniile
personale prin judecãþi asupra informaþiei, a validitãþii
ideilor ori calitãþii expunerii pe baza unor criterii. Între-
bãrile de evaluare le solicitã judecãþi de forma: bun/rãu,
corect/greºit, avantaje/dezavantaje, puncte forte/puncte
slabe, oportunitãþi/pericole, pentru/contra, da/nu, în funcþie
de standardele stabilite de ei înºiºi. Aceste întrebãri
presupun o înþelegere complexã a faptelor abordate, o
integrare a informaþiilor într-un sistem personal de
convingeri pe baza cãruia pot face judecãþi. Rãspunsurile
la întrebãrile evaluative reclamã personalizarea informaþiei
ºi a procesului de învãþare, exprimarea unei opinii proprii,
oferindu-i elevului posibilitatea de a-ºi însuºi cu adevãrat
idei noi. Elevii învaþã sã-ºi exprime ºi sã-ºi argumenteze
pãrerea, iar profesorii sã o accepte, indiferent dacã aceasta
coincide sau nu cu a lor. Drept criterii de evaluare a
respectivelor rãspunsuri pot fi sinceritatea, originalitatea,
spiritul critic, atitudinea, calitatea argumentelor etc.

Dupã emiterea unei judecãþi de valoare, întrebãrile
fireºti sînt cele de forma: De ce crezi astfel? Prin ce
argumente susþii aceastã afirmaþie? Ce contraargumente
ai la aceastã opinie? Profesorii sînt tentaþi sã-ºi exprime
propriile atitudini, opinii, argumente ori contraargu-
mente faþã de problema abordatã, pentru a-i învãþa pe
elevi sã gîndeascã critic însã este preferabil sã do-
bîndescã curajul de a se manifesta, sã li se ofere ocazia
ºi timpul pentru a o face.

Întrebãrile de evaluare sînt importante, deoarece faciliteazã emiterea judecãþilor ºi dezvoltarea raþionamentului,
formarea sistemelor de valori, fundamenteazã formularea rapidã ºi corectã a deciziilor.

Întrebãrile aplicative le oferã elevilor posibilitatea de a rezolva probleme sau situaþii-problemã prin aplicarea
cunoºtinþelor noi în diverse moduri ºi circumstanþe autentice. Elevii învaþã sã utilizeze reprezentãrile abstracte (legi,
principii, teorii, procese, fenomene, procedee) în cazuri particulare. Aceste întrebãri nu au rãspunsuri corecte sau

Întrebãri evaluative
– Care sînt atitudinile corecte/greºite faþã de etnia...?
– Care sînt argumentele pro/contra...?
– Care sînt valorile poporului român?
– Care sînt aspectele din viaþa ta pe care le consideri cele mai semnificative?
– Care sînt punctele tari ºi punctele slabe ale Moldovei referitor la

dezvoltarea ruralã?
– Care sînt oportunitãþile ºi pericolele ce vin din afara spaþiului þãrii în

acest moment?
– Care sînt avantajele/dezavantajele integrãrii României în Uniunea

Europeanã?
– Care sînt deciziile cele mai indicate pentru dezvoltarea agriculturii în...?
– Care este modelul cel mai bun de dezvoltare economicã a þãrii...?

Capacitãþi dezvoltate
• a evalua atitudini opuse

• a identifica valori

• a emite judecãþi de valoare

• a ierarhiza valori
• a identifica alternativa cea mai

bunã
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greºite decît atunci cînd se soluþioneazã probleme prin calcul numeric. Criteriile pentru evaluarea rãspunsurilor sînt:
gradul de practicism, spiritul întreprinzãtor, originalitatea ºi corectitudinea soluþionãrii etc.

Întrebãrile aplicative constituie punctul de plecare
pentru transferul cunoºtinþelor dobîndite de cãtre elev în
context didactic ºi orientat spre contexte autentice
specifice lumii reale. Cu  ajutorul lor elevii conºtientizeazã
utilitatea cunoºtinþelor proprii ºi lacunele,  fiind motivaþi
spre asimilarea noilor informaþii sau proceduri prin
intermediul cãrora pot rezolva diverse probleme.
Întrebãrile aplicative nu se plaseazã ierarhic în etapele
superioare ale demersului cognitiv (ca la Bloom), ci la
început, spre a-l confrunta pe elev cu o problemã autenticã
ºi a-l motiva pentru rezolvarea acesteia.

Concluzii
Un profesor gînditor critic-reflexiv ºi autoreflexiv,

care îºi propune  sã antreneze elevii sã gîndeascã critic,
urmãreºte în constituirea cadrului de predare ºi învãþare
cîteva direcþii principale:

••••• Prin intermediul întrebãrilor abordeazã
conþinutul pe mai multe niveluri de procesare: al
analizei, al interpretãrii, al evaluãrii ºi aplicãrii,
pentru a-i permite celui care învaþã sã se distan-
þeze de conþinut, sã-l analizeze, sã-i stabileascã
valoarea relativã, corectitudinea, utilitatea ºi
semnificaþia în funcþie de ceea ce ºtie, crede, înþe-
lege ºi simte. Formularea întrebãrilor necesitã
efort ºi exersare permanentã, dar munca este
justificatã de faptul cã elevii învaþã sã gîndeascã
profund asupra informaþiilor prezentate într-un
text ori într-o altã sursã, ceea ce determinã
personalizarea cunoºtinþelor ºi asigurarea unei
învãþãri durabile.

••••• Pentru ca profesorul sã stabileascã un dialog
eficient, axînd activitatea pe elevi, este necesar sã
formuleze întrebãri “reale”, care ar convinge
elevii sã spunã sincer ºi curajos ceea ce gîndesc ºi
simt, sã abordeze subiecte din mediul în care trãim
ºi la care trebuie sã ne adaptãm (disimetria
economicã; terorismul; conflictele între religii ori

Întrebãri aplicative
– Suprafaþa þãrii este..., numãrul populaþiei este... Care este densitatea populaþiei?
– Partea nordicã a Poloniei este o regiune de cîmpie, dar cu o agriculturã

puþin dezvoltatã. De ce?
– Cum calculaþi sporul natural al populaþiei unei þãri?
– Cum sînt tratate femeile musulmane în lumea arabã?
– Ce plan de acþiune aþi urma, dacã aþi fi primarul localitãþii... ºi aþi avea la

dispoziþie suma de...?
– Cum aþi organiza lecþia, pas cu pas, dacã aþi fi profesor?
– Cum veþi memora poezia... cel mai repede?
– Cum aþi realiza crochiul Republicii Moldova?
– Cum aþi amenaja curtea ºcolii/strada/cartierul pentru a crea un mediu plãcut?
– Ce ar putea cuprinde portofoliul unei þãri/persoane?
– Cum aþi reprezenta pe un poster informaþiile despre...?

Capacitãþi dezvoltate
••••• a rezolva probleme, exerciþii
••••• a rezolva o situaþie-problemã

••••• a aplica un algoritm
••••• a scrie un eseu
••••• a face un plan de acþiune

••••• a proiecta o activitate
••••• a anticipa o activitate
••••• a elabora un crochiu geografic
••••• a elabora un proiect
••••• a realiza un portofoliu
••••• a realiza un poster

etnii etc.). Un gînditor critic autentic ar trebui sã
devinã un om “fãrã ochelari întunecaþi”, un om
care îi lumineazã pe cei din jur, împãrtãºindu-le
bucuria de a trãi ºi cunoºtinþele despre lumea realã.

••••• Un profesor gînditor critic crede în puterea
educaþiei (1, p.18). El cautã ºi gãseºte cãile ºi
mijloacele prin care îi poate învãþa pe elevi sã
înveþe, analizeazã activitatea proprie ºi pe cea a
elevilor, adaptînd-o în funcþie de idealurile ºi
obiectivele vizate atît în mediul ºcolar cît ºi în cel
extraºcolar.

••••• Un profesor gînditor critic îi iubeºte pe elevii sãi
ºi îi respectã (1, p.18). El îi încurajeazã sã-ºi
exprime opiniile, chiar ºi atunci cînd nu este de
acord cu ele, le alocã timp de gîndire pentru
cãutarea rãspunsurilor, le solicitã ºi alte
perspective de a aborda o problemã, le oferã
ºansa de a formula propriile întrebãri, subliniazã
întotdeauna cã atît întrebãrile cît ºi rãspunsurile
lor sînt valoroase, întrucît ne permit sã privim
viaþa din diverse puncte de vedere.
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Aplicarea posterelor la
evaluarea cunoºtinþelor de

istorie

Aurica AMARII

Liceul “Mihail Sadoveanu”, or. Cãlãraºi

Privitã prin prisma demersului educaþional, ca
mãsurare ºi apreciere a rezultatelor ºcolare, evaluarea
este un element important (uneori un punct sensibil) al
oricãrui sistem de învãþãmînt.

În studierea istoriei pornim nu de la simplu la com-
plex, ci, mai degrabã, de la cunoscut la necunoscut.
Pentru a verifica nivelul de cunoºtinþe al elevilor,
lucrãrile scrise, în comparaþie cu probele orale, se
preteazã la o apreciere mai exactã. De obicei însã noi
evaluãm mai mult volumul de cunoºtinþe dobîndite decît
abilitãþile, convingerile ºi atitudinile formate.

Un bun profesor de istorie trebuie sã fie ºi un bun
evaluator, adoptînd metode ºi tehnici care diminueazã
erorile în verificarea randamentului ºcolar. Arta ºi
tehnica de a examina, de a aprecia ºi de a nota cît mai
exact ºi cu un grad mai mare de obiectivitate se învaþã.

Însuºirea formelor ºi metodelor de evaluare în
concordanþã cu cele mai noi descoperiri psihopedagogice,
aplicarea lor corectã, conºtientizarea de cãtre toþi cei
implicaþi – elevi, profesori, pãrinþi – a limitelor pe care le
au tehnicile actuale de verificare constituie coordonatele
generale ale unei evaluãri adecvate ºi ale comporta-
mentului ce trebuie sã caracterizeze orice profesor. Datoria
cadrului didactic constã în a-i învãþa pe elevi cum sã punã
întrebãri, sã formuleze sarcini, sã descopere noi sensuri,
sã rezolve problemele care apar în faþa lor.

În opinia mea, o evaluare autenticã poate fi realizatã
numai dacã elevii sînt capabili a construi sensuri, a emite
idei, a folosi cercetarea; tind ca munca lor sã se
materializeze în produse adresate unui cerc larg de
persoane, nu doar demonstrate profesorului pentru a lua
o notã. Multe sarcini în evaluarea tradiþionalã se rezumã

la reproducerea cunoºtinþelor (sã enumere, sã descrie, sã
prezinte...). Evaluarea autenticã presupune interpretarea,
analiza, compararea, sintetizarea informaþiei ce vizeazã
o temã sau o problemã de studiu.

Sîntem în cãutarea tehnicilor de evaluare care ar
dezvãlui copiilor cît de bine au însuºit materialul predat.
Pe lîngã metodele tradiþionale (testul, conversaþia/
disputa, eseul, comparaþia, expunerea, operarea cu axa
cronologicã, interpretarea documentelor, excursia
imaginarã etc.) utilizãm la evaluarea cunoºtinþelor,
capacitãþilor ºi atitudinilor tehnici ca: Dezbaterea,
SINELG-ul, Problematizarea, Cubul, Graffiti, Turul
galeriei, Diagrama Wenn, Jocul de rol etc.

Le-am propus elevilor din clasele de liceu sã
experimentãm noile modalitãþi de evaluare. De exemplu:
în cl. XII, la capitolul „Progresul economic ºi tehnico-
ºtiinþific în sec. XX”, am stabilit urmãtoarele obiective-
cadru:

– elevii vor determina interdependenþa dintre
cauzalitate ºi schimbare în tratarea evenimentelor;

– elevii vor integra informaþii dobîndite din diverse
surse;

– elevii vor lua atitudine ºi îºi vor susþine opinia în
ceea ce priveºte progresul tehnico-ºtiinþific.

Am stabilit indicatorii care ar demonstra realizarea
obiectivelor anunþate.

••••• explicã procesele economice din lume:
– enumerã componentele de bazã ale „miracolului

economic”;
– indicã prin ce se deosebeºte criza de supra-

producþie de o crizã economicã;
– numeºte pieþele comune internaþionale/explicã

esenþa pieþelor comune internaþionale.
••••• analizeazã concurenþa celor trei centre

economice din lume:
– identificã problemele existente între SUA,

Japonia, Uniunea Europeanã;
– indicã exemple de concurenþã între cele trei centre;
– prognozeazã care dintre cele trei centre are o

perspectivã mai bunã de dezvoltare în sec.  XXI,
prezentînd argumente concludente;
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Criteriul/
Nivelul de
apreciere

Corectitudine
ºtiinþificã

Analiza
descoperirii.
Corectitudine
lingvisticã

Design-ul
paginii

Reflecþii
personale

Excelent

Pe lîngã informaþia de bazã
(cine, ce, cînd, unde) posterul
conþine detalii relevante
despre descoperire, analizate
în funcþie de contextul
istoric. Sînt identificate
punctele forte ºi dimensiunile
impactului.

Sînt dezvãluite avantajele ºi
dezavantajele descoperirii;
analiza este susþinutã de
motivaþii; conexiuni cu
prezentul; ortografie,
punctuaþie corectã.

Pagina este bine executatã
grafic, ideea centralã fiind
evidenþiatã ºi perceputã uºor.

Poziþia autorului este expusã
logic, conþine reflecþii proprii
despre importanþa
descoperirii, „prognoza” se
bazeazã pe analiza ºi sinteza
cunoºtinþelor anterioare.

Bine

Posterul conþine
informaþii suficiente
(cine, ce, cînd, unde),
dar care nu sînt
raportate la contextul
istoric.

Sînt prezentate
avantajele ºi
dezavantajele
descoperirii; sînt
formulate argumente
insuficiente; lipseºte
legãtura cu prezentul;
unele greºeli
gramaticale.

Informaþia este
aglomeratã, incomplet
structuratã.

Reflecþia personalã este
evidentã, dar nu
decurge din analiza ºi
sinteza materialelor. Nu
este efectuatã prognoza.

Insuficient

Posterul conþine
informaþii
insuficiente ºi
inexacte.

Volum mic, tezã
expusã ambiguu,
fãrã o analizã
adecvatã.

Poster incomplet,
redactat neglijent,
informaþie
nesistematizatã.
Reflecþia
personalã
lipseºte.

Suficient

Posterul conþine
informaþii parþiale
(ce, cine, cînd,
unde), unele
inexactitãþi.

Analizã
insuficientã, scris
ilizibil, nu este bine
conturatã ideea de
bazã, conþine mai
multe greºeli.

Poster foarte
încãrcat, informaþie
nestructuratã.

Reflecþia personalã
nu este scoasã în
evidenþã ºi nu
constituie
rezultatul unei
analize.

– identificã o problemã economicã ºi sugereazã
soluþionarea ei.

••••• emite idei:
– foloseºte noþiuni noi: integrare, infrastructurã

economicã ºi socialã, active ale întreprinderii,
corporaþii transnaþionale, tehnologii de producþie,
sistem financiar, productivitatea muncii;

– expune idei despre factorii de ordin supranaþional
în dezvoltarea economicã;

– lanseazã întrebãri în vederea aflãrii poziþiilor ºi
ideilor celorlalþi colegi.

Oportunitãþi de învãþare:
– elevii vor cãuta în dicþionar cuvintele necunos-

cute; vor selecta informaþii despre crizele econo-
mice regionale/mondiale ºi vor descrie modali-
tãþile de depãºire a acestora, identificînd mãsurile
de ordin politic, social, economic.

Sarcinã de evaluare:
– elevii vor lucra individual, pe parcursul a douã

sãptãmîni, asupra proiectului-poster „Descope-
ririle tehnico-ºtiinþifice: progres ºi limite”.

Pentru realizarea respectivelor obiective am rezervat
mai mult timp (deoarece am considerat sarcina de
evaluare de o dificultate mai mare), insistînd pe
modalitatea de îndeplinire ºi criteriile de evaluare.

1. La prima orã am adus cîteva reviste „Magazin
istoric”, propunîndu-le elevilor sã le parcurgã
atent, apoi am analizat în detaliu numãrul dedicat
Marii Uniri de la 1918.

2. Le-am propus elevilor sã ne asumãm, în
urmãtoarele douã sãptãmîni, anumite roluri: eu
– cel de „redactor-ºef”, iar ei – cel de colaboratori
ai “revistei”.

3. Am anunþat tema pentru urmãtorul numãr:
„Descoperirile tehnico-ºtiinþifice: progres ºi limite”.

4. Am rezervat în “revistã” fiecãrui elev o paginã
dedicatã unei anumite descoperiri, ce va fi
elaboratã pe un poster.

5. Am prezentat tema, solicitîndu-le elevilor sã
întocmeascã o listã a celor mai importante
descoperiri din istoria umanitãþii: roata, hîrtia,
tiparul, explorarea ºi prelucrarea petrolului,
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electricitatea, motorul cu ardere internã, razele
Roentgen, radioul, sinteza substanþelor chimi-
ce, telefonul, reacþia nuclearã, televiziunea,
sateliþii artificiali, laserul, ingineria geneticã,
Internet-ul, clonarea.

6. Pe parcursul primei sãptãmîni, elevii ºi-au ales
tema de cercetare, realizînd o schiþã a posterului,
þinînd cont de faptul ca informaþia sã fie veridicã,
bine selectatã ºi analizatã.

7. Am specificat reperele ce vor cãlãuzi
minicercetarea elevilor:
– sã descrie cine, ce, cînd, unde a realizat

descoperirea;
– sã argumenteze în ce mãsurã descoperirea a

influenþat evoluþia omenirii;
– sã demonstreze avantajele ºi dezavantajele

descoperirii;
– sã prognozeze evoluþia umanã fãrã aceste

descoperiri.
8. Am anunþat în baza cãror criterii vor fi apreciate

posterele, asigurîndu-mã de faptul cã elevii le-au
înþeles pe deplin ºi vor þine cont de ele. (vezi
tabelul din pagina precedentã)

9. Pe parcursul sãptãmînii urmãtoare am oferit
consultaþii elevilor care au prezentat schiþele.

10. La lecþia de evaluare am afiºat posterele în
ordinea cronologicã a descoperirilor. Fiecare elev
a expus succint informaþia selectatã.

11. Le-am solicitat elevilor sã examineze toate
posterele ºi sã aleagã zece descoperiri care au
avut un rol decisiv în evoluþia civilizaþiei.

12. Am rugat elevii sã prognozeze trei descoperiri în
domeniul tehnico-ºtiinþific în sec. XXI cu cele mai
mari implicaþii asupra destinului omenirii.

13. Am unit toate posterele, formînd astfel o
“revistã” dedicatã invenþiilor tehnico-ºtiinþifice.

14. Am “evaluat” revista împreunã cu elevii din
celelalte clase de liceu, întrebîndu-i dacã mate-
rialele colegilor prezintã sau nu interes pentru ei.

Copiii au rãmas mulþumiþi de munca efectuatã. Deºi
la început mulþi dintre ei au considerat conceperea
posterelor o distracþie, spre finalizarea activitãþii cîþiva
elevi mi-au declarat cã le-ar fi fost mai lesne sã susþinã
douã testãri tradiþionale. Recunosc, prima evaluare prin
postere a fost dificilã ºi pentru mine, cel mai simplu
fiindu-mi sã conving copiii cã este obiectivã, întrucît aleg
singuri subiectul, participã activ la elaborarea lucrãrilor,
oferind colegilor rezultatul muncii lor. Schiþele ºi textul
în variantã de lucru, pe care le prezentau elevii, le
racordam la criteriile de notare elaborate anterior. Îi
îndemnam sã gãseascã punctele-cheie, prioritãþile,
modalitãþile optime de a relata istoria descoperirii. Am
înþeles cã procesul de revizuire conteazã foarte mult ºi
implicã sfaturi, îndrumãri. De aceea, am insistat ca
lucrãrile nereuºite sã fie revãzute ºi modificate, elevii
avînd posibilitatea sã-ºi corecteze greºelile,
dezvoltîndu-ºi totodatã ºi capacitatea de autoevaluare.

La aprecierea posterelor am acordat importanþã egalã
conþinutului, reflecþiei ºi þinutei grafice, argumentînd
fiecare notã. În calitate de evaluator eram dispusã sã
acord note mai mari (pentru strãduinþã, efort), dar, avînd
tabelul la îndemînã, am depãºit aceastã tentaþie.

Bineînþeles, elevilor le este mult mai uºor sã scrie un
eseu, un referat sau sã susþinã un test (ar rezuma
informaþia la temã). Realizarea posterelor însã contribuie
la acumularea unui volum mare de informaþii într-un
timp relativ scurt, la dezvoltarea gîndirii critice.
Evaluarea prin postere o consider eficientã, deoarece
procesul de elaborare a acestora presupune selectarea,
structurarea, clasificarea datelor ºi, mai ales, formularea
de idei, ceea ce te îndeamnã sã afli mai multe, te
provoacã la noi descoperiri în imensa lume a cunoaºterii.

Confruntarea – procedeu de dezvoltare a
gîndirii critice.

Aplicaþii pentru instruirea primarã
Dezvoltarea gîndirii critice este un element important în educaþia elevilor la orice treaptã a instruirii, inclusiv la

cea primarã. Elevul capabil sã gîndeascã critic va reuºi sã facã faþã provocãrilor cognitive impuse de volumul enorm
de informaþie ºi de ritmul sporit de uzare a acesteia, caracteristic epocii contemporane.

Dezvoltarea gîndirii critice presupune adoptarea unor metode de predare-învãþare interactive, în cadrul cãrora
pot fi aplicate diverse procedee didactice. Ne vom referi în continuare la procedeul confruntãrii care, deºi cunoscut,
capãtã noi valenþe formative în contextul dezvoltãrii gîndirii critice.

Dicþionarul explicativ al limbii române oferã mai multe sensuri noþiunii de a confrunta, dintre care cel adecvat
unei situaþii de învãþare este: a pune faþã în faþã obiecte, opere, fenomene etc., pentru a le verifica sau compara.
Propunem o interpretare didacticã a acestui termen.

Într-o situaþie de predare-învãþare pot fi confruntate conþinuturi de învãþare ºi sarcini didactice care implicã operaþii
reciproc inverse sau necesitã evidenþierea dependenþelor dintre elementele comparate, a asemãnãrilor ºi diferenþelor
dintre ele. Procedeul confruntãrii va fi eficient în cazurile în care tipurile de sarcini didactice tind a fi confundate de
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cãtre elevi, deosebindu-se, de obicei, printr-un semn mai
puþin sesizabil. Confruntarea permite învãþãtorului sã-ºi
orienteze educabilii spre conºtientizarea profundã a
conþinutului de învãþare, sã previnã unele lacune de
comprehensiune, sã sporeascã interesul cognitiv ºi
atenþia, sã activizeze procesul de gîndire etc.

Vom exemplifica aplicarea procedeului confruntãrii în
instruirea primarã.

Matematica
Problemele simple de mãrire a unui numãr cu cîteva

unitãþi admit diverse formulãri:
• Ana are 5 mere, iar Ion cu 4 mere mai mult. Cîte

mere are Ion? (formulare directã);
• Ana are 5 mere, cu 4 mai puþin decît Ion. Cîte mere

are Ion? (formulare indirectã).
Ambele enunþuri implicã aceeaºi rezolvare, prin

adunare 5+4. Formularea indirectã însã conþine expresia
comparativã “cu … mai puþin”, care poate conduce elevii
la alegerea eronatã a operaþiei de scãdere.

Cele douã formulãri, aparent, sînt asemãnãtoare. De
aceea, copiii deseori nu sesizeazã deosebirea ºi “ghicesc”
operaþia de rezolvare, fãrã a conºtientiza alegerea acesteia.
Dacã “intuiesc” rãspunsul corect, atunci existã riscul
formãrii unei asociaþii eronate. În cazul cînd rãspunsul
ghicit este greºit, imediat, fãrã a gîndi, se propune rãs-
punsul alternativ. În situaþia vizatã existã doar douã
posibilitãþi de rezolvare ºi, dacã nu s-a adeverit una, în-
seamnã cã se va opta pentru cealaltã. Motivul unui aseme-
nea comportament rezidã în faptul cã elevul nu simte
necesitatea sã conºtientizeze esenþa condiþiei problemei.

Confuzia este predeterminatã în cazul în care aceste
douã formulãri nu alterneazã în sistemul de probleme.
Copiii se confruntã doar cu formulãri directe ºi asociazã
în mod automat expresia comparativã “cu… mai mult”
operaþiei de adunare, iar expresia “cu… mai puþin”
operaþiei de scãdere. Astfel, rezolvarea devine mecanicã,
creîndu-se condiþii ce pot duce la insucces.

Cum poate fi evitatã o asemenea situaþie? O soluþie
metodologicã optimã constã în utilizarea procedeului de
confruntare în procesul predãrii-învãþãrii tipurilor de
probleme care tind a fi confundate. Abordarea criticã a
problemelor, analiza atentã a condiþiilor, depistarea
asemãnãrilor ºi deosebirilor faciliteazã alegerea
conºtientã a cãii juste de rezolvare. Învãþãtorul va cere
de fiecare datã o argumentare clarã ºi deplinã a
rezolvãrii, evidenþiind condiþia care a determinat-o.
Concomitent, este necesarã analiza organizãrii
schematice a datelor, ceea ce permite înþelegerea ºi dez-
vãluirea structurii logice a problemei ºi înlesneºte
argumentarea judecãþii rezolutive.

Folosind în procesul de predare-învãþare procedeul
confruntãrii, elevii îºi formeazã douã asociaþii generaliza-
toare, corespunzãtoare unui tip de problemã, fiecare
conþinînd componente care îi îndeamnã sã depisteze
deosebirile. Procesul de formare a asociaþiilor decurge lent,

deoarece elevul trebuie, în permanenþã, sã selecteze, sã
gîndeascã ºi sã þinã seama de explicaþiile pe care le face.

Ne vom referi la efectul confruntãrii sub aspect psiho-
logic. Dupã ªevariov, dacã în procesul activitãþii sarcinile
sînt stereotipice sau condiþia lor include acelaºi element, iar
conºtientizarea elementului repetat nu este obligatorie pen-
tru obþinerea rezultatului corect, atunci nivelul de conºtienti-
zare a elementului repetat scade, adicã elevul riscã sã-ºi
formeze o asociere generalizatã eronatã. Dacã cel puþin una
din condiþiile enumerate mai sus nu se respectã în procesul
rezolutiv, atunci elevul este impus sã-ºi argumenteze
judecata, astfel asigurîndu-se conºtientizarea rezolvãrii.

Desigur, învãþãtorul alege procedeul didactic în
funcþie de obiective, de conþinutul de învãþare, de
potenþialul real al clasei de elevi etc. Important este ca
procedeul dat sã favorizeze înþelegerea, sã activizeze
gîndirea ºi sã genereze o învãþare activã, conºtientã ºi
creativã. Procedeul confruntãrii poate fi utilizat în cadrul
instruirii matematice primare la studierea:

– problemelor de mãrire/micºorare a unui numãr cu
cîteva unitãþi ºi a problemelor de mãrire/
micºorare a unui numãr de cîteva ori;

– problemelor de aflare a douã numere necunoscute
dupã suma ºi diferenþa acestora ºi a problemelor
de aflare a douã numere necunoscute dupã suma
ºi raportul acestora;

– problemelor de aflare a unei pãrþi dintr-un numãr
ºi a problemelor de aflare a unui numãr dupã o
parte a sa etc.

Manualul de matematicã pentru cl. III, autori M. Singer,
L. Ursu º.a. [2], propune utilizarea acestui procedeu atît la
lecþiile de predare-învãþare a temelor noi cît ºi în cadrul
exerciþiilor de consolidare (vezi temele: Dependenþa dintre
componentele ºi rezultatul operaþiei; Rezolvarea
problemelor prin metoda figurativã; Împãrþirea cu rest).

Limba românã
Vom exemplifica aplicarea procedeului confruntãrii la

orele de limba românã în cadrul studierii ortografiei.
Familiarizarea cu normele ortografice reprezintã un proces
complex, de lungã duratã, determinat de faptul cã
particularitãþile de vîrstã ale elevilor nu permit apelarea la
teoria lingvisticã. În asemenea condiþii, predarea
elementelor de ortografie poartã un caracter practic.

Sã urmãrim realizarea la clasã a obiectivului de
scriere corectã a omofonelor “sau” ºi “s-au”. Procedeul
confruntãrii presupune predarea-învãþarea lor în cadrul
aceleiaºi lecþii, elevii luînd cunoºtinþã de ortograme-
perechi, dar nu de ortograme separate. Se confruntã douã
coloniþe, în care sînt scrise propoziþii cu omofonele re-
spective (vezi tabelul din pagina urmãtoare).

Copiii vor analiza propoziþiile din ambele coloniþe
stabilind, mai întîi, asemãnãrile, apoi deosebirile. Ei vor
observa cum se scriu ortogramele în fiecare caz, apoi,
dirijaþi de învãþãtor, vor face o asociere generalizatoare ºi
vor formula regula. Antrenînd scrierea acestor ortograme,
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elevilor li se va solicita sã concretizeze regula printr-o
explicaþie (Cuvîntul ”sau” se scrie împreunã în cazul în
care poate fi înlocuit cu cuvîntul “ori”. Cuvîntul “s-au”
se scrie prin cratimã în cazul în care se aflã în vecinãtatea
unui cuvînt ce exprimã o acþiune). Ulterior, elevii vor
exersa scrierea acestor ortograme în propoziþii, alter-
nîndu-le ºi oferind de fiecare datã explicaþiile de rigoare.

Procedeul confruntãrii poate fi utilizat ºi în cadrul
studierii altor ortograme-perechi bazate pe omofonie, care
se rostesc la fel, dar se scriu diferit, creînd, astfel, dificultãþi
sporite elevilor: sa/s-a, la/l-a, neam/ne-am, cei/ce-i etc.

Propunem în continuare cîteva exerciþii structurate
conform principiului confruntãrii:

1. Completaþi propoziþiile cu s-a ori sa.
Ionela ______ întors acasã.
Dorin împreunã cu mama ______ au plecat la bunici.
2. Citeºte. Pronunþã cuvintele evidenþiate. Observã cum

sînt scrise.
Cristi ºi Marcela s-au oprit în poianã.
Plecãm la cinema sau la circ?
În cadrul lecþiilor de limba românã se abordeazã ºi unele

elemente de teorie a literaturii. Procedeul confruntãrii poate
fi aplicat frecvent ºi la aceste ore, deoarece presupune
stabilirea anumitor asemãnãri ºi deosebiri. De exemplu:

– determinarea speciilor literare;
– stabilirea stilurilor de texte;
– analiza personajelor din operele învãþate;
– efectuarea exerciþiilor ce þin de lexic (antonime,

sinonime, omonime, paronime);
– explicarea cuvintelor cu sens propriu ºi figurat;
– analiza textului pentru stabilirea relaþiilor dintre bine

ºi rãu, real ºi fantastic etc.;
– confruntarea textelor (I. Al. Brãtescu-Voineºti

“Puiul” ºi E. Gîrleanu “Cãprioara” etc.).
Propunem cîteva exemple:
1. Citeºte. Ce sens au aceste îmbinãri (direct sau

figurat)? Alcãtuieºte ºi scrie propoziþii cu douã
dintre îmbinãrile propuse:

2. Formeazã îmbinãri în care cuvintele evidenþiate sã
aibã sens direct.

ªtiinþe
În cadrul lecþiilor de ªtiinþe copiii obþin cunoºtinþe

ce þin de mediul ambiant, formîndu-le reprezentãri reale
despre relief, lumea vegetalã ºi animalã, despre diferite
medii de viaþã, obiecte ºi fenomene din natura nevie;
are loc perceperea esteticã a naturii, cultivîndu-le astfel
interesul ºi dragostea faþã de lumea înconjurãtoare etc.
Procedeul confruntãrii poate fi recomandat ca unul

dintre cele mai eficiente la asimilarea noþiunilor: natura
vie/nevie; arbore/arbust; plantã/animal; la explicarea
schimbãrilor sezoniere (alternarea anotimpurilor etc.)
sau a formelor de relief (deal/cîmpie/munte etc.);
diversitatea plantelor (de pãdure/de cîmpie/de apã etc.)
ºi a animalelor (domestice/sãlbatice; de pãdure/de
cîmpie/de apã etc.); diversitatea ecosistemelor.

Istorie
Procedeul confruntãrii poate fi utilizat cu succes ºi

în cadrul lecþiilor de istorie, oferind elevilor posibilitãþi
de a analiza evenimentele prin determinarea asemãnã-
rilor ºi deosebirilor. Pe aceastã cale se reuºeºte o mai bu-
nã înþelegere a trecutului poporului nostru, o sistemati-
zare mai eficientã a datelor ºi faptelor istorice. Acest pro-
cedeu poate fi aplicat în douã moduri:

• confruntarea concomitentã, care presupune
compararea pe orizontalã a evenimentelor ºi
fenomenelor asemãnãtoare, desfãºurate în
aceeaºi perioadã;

• confruntarea succesivã, care presupune o compa-
rare a etapelor aceluiaºi eveniment, o analizã pe
verticalã în timp a evenimentelor.

La orele de istorie în ciclul primar respectivul proce-
deu poate fi utilizat în cadrul discuþiilor despre:

– domnitori (ªtefan cel Mare, Mihai Viteazul,
Dimitrie Cantemir etc.);

– oameni de vazã ai neamului (Gh. Asachi, N. Iorga
etc.);

– simbolurile istorice (stemã, drapel etc.);
– stilurile arhitecturale specifice etapei studiate

(biserici, cetãþi etc.).
Aplicarea procedeului confruntãrii în instruirea pri-

marã permite dezvoltarea la elevi a competenþelor
comunicative, a priceperii de a compara propriile idei cu
alte puncte de vedere, îi învaþã sã punã la îndoialã, sã-ºi
formeze o atitudine etc. Astfel, prin dezvoltarea gîndirii
critice profesorul contribuie la educarea personalitãþii ºi
a unui comportament cognitiv-verbal eficient.
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Lipseºte cartea sau caietul? Bãieþii s-au jucat pe malul lacului.
La tablã va trece Maria sau Ion? Cîþiva copii s-au aºezat pe o bancã.
Apa izvorului este limpede sau tulbure? Ei s-au întîlnit în parc.

Mîini de aur Timpul zboarã Vîntul ºuierã
Vorbã blîndã Noaptea acoperã Izvorul murmurã
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Sorin CRISTEA

Universitatea Bucureºti

Educaþia pentru mass-media ºi comunicare
constituie un conþinut pedagogic specific care rãspunde
la problematica lumii contemporane definitã de
UNESCO într-un context social global, cu angajarea
unor soluþii de tip inter, pluri ºi trans-disciplinar (vezi
ºi educaþia pentru schimbare ºi dezvoltare; educaþia
pentru tehnologie ºi progres; educaþia pentru
democraþie, educaþia ecologicã etc.) – vezi George
Vãideanu, Educaþia la frontiera dintre milenii, Editura
Politicã, Bucureºti, 1988).

Termenul mass-media, consacrat la nivel interna-
þional, desemneazã totalitatea mijloacelor de informare
în masã, aflate în ultimele decenii, într-un proces de
dezvoltare continuã în plan tehnologic ºi social (presã,
radio, televiziune, video; calculator – cu toate aplicaþiile
acestuia).

În plan pedagogic, comunicarea prin mass-media are
ca obiectiv general optimizarea efectelor formative
necesare pentru stimularea dezvoltãrii personalitãþii
elevilor, studenþilor etc. În esenþã, este vorba despre
integrarea acestor noi mijloace de informare, tot mai
perfecþionate tehnologic, în structura de proiectare ºi
realizare a comunicãrii pedagogice.

Comunicarea pedagogicã (în educaþie, instruire,
învãþãmînt) reprezintã dimensiunea mesajului peda-
gogic, proiectat ºi transmis de profesor pentru a fi
receptat ºi valorificat de elev (educat). Educaþia prin/

Educaþia pentru mass-media ºi
comunicare

pentru mass-media este o parte a educaþiei pentru
comunicare, o resursã tehnologicã ºi socialã necesarã
pentru perfecþionarea continuã a acesteia.

Educaþia pentru comunicare presupune valorificarea
funcþiilor generale ale limbajului – a) expresivã (de
manifestare afectivã); b) conativã (de acþiune asupra
destinatarului); c) faticã (de stabilire a unui contact cu
destinatarul); d) metalingvisticã (de “reglare a propriului
discurs”); e) poeticã (de valorificare a stilului);
f) referenþialã (de transmitere a unei informaþii
specifice) – vezi R.Jakobson, Essais de lingvistique
générale, Edition de Minuit, Paris, 1981).

Valorificarea acestor funcþii generale ale limbajului,
care au un caracter obiectiv, angajeazã urmãtoarele
“axiome ale comunicãrii” (lansate de “ºcoala
comunicãrii de la Palo Alto”): 1) relaþia dezvoltatã în
cadrul comunicãrii înglobeazã conþinutul comunicãrii;
2) forma comunicãrii este sinteticã (digitalã) sau
analiticã (implicînd “o infinitate continuã de valori”);
3) schimburile implicate în comunicare sînt simetrice sau
complementare; 4) efectul comunicãrii depinde de
conþinutul anterior al comunicãrii; 5) actul comunicãrii
este ireversibil; 6) comportamentul comunicaþional
presupune procese de ajustare ºi acomodare în raport de
partener; 7) tranzacþia în comunicare depinde de
calitatea secvenþelor proiectate ºi de voinþa actorilor sau
a interlocutorilor (vezi Tatiana Callo, Educaþia
comunicãrii verbale, Grupul Editorial Litera, Chiºinãu,
2003, p.36-37).

În domeniul educaþiei/instruirii, axiomele comu-
nicãrii sînt angajate prin intermediul urmãtoarelor funcþii
cu caracter general: a) elaborarea mesajului pedagogic
la nivelul unui proiect curricular (centrarea pe obiective
ºi pe corespondenþa acestora cu conþinuturile –
metodologia – evaluarea – activitãþii); b) optimizarea
mesajului pedagogic la nivelul corelaþiei informare –
formare (orientatã pozitiv prin ponderea acordatã gîndirii
în raport cu memoria ºi motivaþiei interne în raport cu
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cea externã); c) realizarea mesajului la nivelul
repertoriului comun (profesor – elev), construit de
profesor în plan cognitiv, afectiv ºi motivaþional;
d) valorificarea mesajului pedagogic, receptat ºi
interiorizat de elev, la nivelul dirijãrii eficiente a învãþãrii
(prin strategii adoptate în raport de specificul materiei
ºi al clasei de elevi); e) perfecþionarea permanentã a
mesajului pedagogic la nivelul circuitelor de conexiune
inversã construite de profesor, dar ºi de elev.

O problemã aparte o constituie contextul propriu
educaþiei/instruirii care genereazã dificultãþi specifice
determinate de: a) asimetria “actorilor comunicãrii;
b) evoluþia foarte rapidã a situaþiilor care apar, în mod
obiectiv ºi subiectiv, la nivelul clasei de elevi. De aceea
este necesarã respectarea unor principii care vizeazã:
1) claritatea mesajului; 2) corelaþia profesor-elev;
3) valorificarea motivaþiei clasei ºi a fiecãrui elev în
parte (vezi La Comunication, Etat des savoirs, Editions
Sciences Humaines, Auxerre, 1998).

Modelul comunicãrii pedagogice poate fi definitivat
prin valorificarea unor elemente specifice altor “modele”
consacrate în practica socialã, argumentate teoretic în
literatura de specialitate (idem, vezi, pag.65-78). În
consecinþã, comunicarea pedagogicã poate fi conceputã
ca un model de tip:

a) pozitivist (proiectat în contextul anilor 1950) –
accent pe corelaþia dintre emiþãtor ºi receptor, realizatã
din perspectiva teoriei informaþiei ºi a retroacþiunii, în
formule cibernetice ºi standardizate (pentru rezolvarea
de probleme), dar ºi creative (pentru rezolvarea de
situaþii-problemã);

b) sistemic (anii 1950-1970) – accent pe “interacþiu-
nea actorilor” educaþiei, pe “jocul reciproc”, dar ºi pe
tehnicile specifice care permit valorificarea relaþiilor
informale de grup, regulilor tranzacþionale, “producþiei
colective a unui grup care lucreazã sub conducerea unui
lider” etc.;

c) constructivist (dupã anii 1970-1980) – accent pe
cadrul situaþional, pe “sinteza diferitelor semnificaþii
care apar în traversarea contextului”, pe “mizele
identitare” apãrute la nivelul intersecþiei dintre proiectul
curricular (cu o bazã stabilã în obiective ºi conþinuturi-
ancorã ºi o zonã flexibilã, generatoare de alternative,
prin metodologie ºi evaluare) ºi contextul educaþiei/
instruirii (vezi spaþiul, timpul, stilul – pedagogic etc.).

Educaþia pentru comunicare va reflecta trãsãturile
specifice modelului pedagogic adoptat care tinde spre
o abordare: a) sistemicã; b) interacþionalã;
c) situaþionalã (raportarea ºi adaptarea la context);
d) deschisã (spre transformãri interne ºi externe) – idem,
vezi p.132-133.

Corelaþia profesor – elev (clasã de elevi), ca variantã
a relaþiei emiþãtor – receptor, implicã acþiuni speciale de:
a) codare (prin operaþii de decizie referitoare la sensul
ºi natura mesajului pedagogic); b) transmitere (prin
operaþii de selectare a resurselor metodologice ale
comunicãrii cu scop informativ-formativ); c) control
(prin operaþii de valorificare a contextului intern ºi ex-
tern ºi de elaborare a repertoriului comun); d) recepþie
(acþiune prin operaþii de ascultare interactivã);
e) decodare (prin operaþii de interiorizare a mesajului,
realizate de elev); f) conexiune inversã (prin operaþii de
retroacþiune realizate de profesor, dar ºi de elev, pentru
perfecþionarea continuã a procesului de elaborare,
transmitere ºi valorificare a mesajului pedagogic).

În raport de context, vom identifica un tip de mesaj
pedagogic: a) construit de profesor (dupã un cod origi-
nal); b) transmis de profesor (dupã un cod-standard);
c) interpretat de profesor (pentru elevi care decodeazã
mesajul în mod eficient ºi original); d) reconstruit de
profesor (pe diferite circuite de conexiune inversã).

În raport de natura mesajului ºi de cadrul situaþional,
comunicarea pedagogicã va îmbina dimensiunea
verbalã a mesajului cu cea nonverbalã.

Perfecþionarea educaþiei pentru comunicare implicã
valorificarea resurselor tehnologice ºi sociale ale mass-
mediei la nivelul tuturor activitãþilor organizate ºcolar
(instruirea formalã) ºi extraºcolar (instruirea nonfor-
malã), dar ºi la nivelul influenþelor multiple, extrem de
diversificate ºi de contradictorii, exercitate ºi preluate
în termeni de instruire informalã. Problema este
dezbãtutã în literatura de specialitate, de ultimã
generaþie, care evidenþiazã relaþia specialã dintre
“informare ºi comunicare”, resursã a unor experimente
pedagogice de anvergurã (vezi pedagogia audio-
vizualului, televiziunea ºcolarã, dispozitivele didactice
bazate pe tehnici video, învãþãmîntul la distanþã, analiza
tranzacþionalã, programarea neurolingvisticã etc.) –
vezi G. et J.Pastiaux, Précis de pédagogie, Nathan, Paris,
1997, p.142-151; Ana Arhip, Ludmila Papuc, Noile
educaþii. Imperative ale lumii contemporane,
Universitatea Pedagogicã “Ion Creangã”, Chiºinãu,
1996, p.105-111).

În perspectiva societãþii bazate pe cunoaºtere,
“generalizarea informaticii ºi a tehnologiilor multime-
dia determinã regîndirea învãþãmîntului ºi a activitãþii
de învãþare” la nivelul unei adevãrate “revoluþii
pedagogice ºi culturale” (G. et J.Pastiaux, 1997, p.145),
“la care participã nu numai profesorii, ci întreaga
societate prin formele sale de educaþie nonformalã,
informalã ºi formalã” (Ana Arhip, Ludmila Papuc,
p.111).
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Summary
The present issue of this journal is dedicated to mass me-

dia and communication problems. Due to the changes
occurred in the Moldovan Society during the last decade, it
is possible to state that the influence of the intermedium is
more and more intense. The nowadays school, which is placed
in this sociocultural context, is visibly competed by this
intermedium which wields a significant impact on the learners.

The QUO VADIS? rubric opens with the column on
„The mass media impact on Youth’s education” by Vlad
Pohilã, who, on the basis of a mini-straw vote research,
proposes some pertinent reflections vis-a-vis the role of
Media and the priorities of the informational flow in the
process of building a Young Generation.

„Mass Media in the Republic of Moldova – attitudes and
observations” straw vote – is trying to emphasize the
relationship between mass-media and education, offering
opinions, points of view regarding the role of the written
press and of the audio-visual in the developing process of
the Young Generation as well as their impact on the society
as a whole. People interviewed were journalists, teachers
and students.

„Efficient conditions for writing a school periodical” is
the title of the column written by Constantin Cojocaru, who
has distinguished some key- inherent elements for a
successful school periodical. Tatiana Socolov insists on the
participative communication catalyst’s effect in the process
of mobilizing and fortifying the community. More about this
in her column ”The participative and developmental
change”. Gheorghe Rudic, the author of „The first
E-learning course for School Managers” shares with us the
experience of a distance learning course for school
managers, that has been organized in our country. Here, we
can find more information about a concrete course
„Management in Education”, which is part of a project
implemented with the contribution of some foreign partners.

The EX CATHEDRA rubric hosts the „Communication:
among correctness and appropriateness” column by Inga
Druþã, who shares her views on the linguistic expression
value and its efficiency in the communication act.
„Communication Barriers” by Angela Potîng, offers an
analysis of the barriers in communication and ways of over
passing and preventing them. In the column „The praxiologic
demarche on the homework assignment” by Teodora
Hubenco, one can find a mini-research on the rationale and
equilibrium of the homework assignment.

The PONDEROSA VOX rubric hosts the „Commu-
nication in the didactic-educational context” column, by
Luminiþa Iacob (Iaºi), who proposes a pertinent analysis of

the communication models as well as their phsycopeda-
gogical implications.

This issue of our journal launches a new rubric, entitled
EDUCATIONAL SCIENCES. RESEARCHE. It hosts
an interesting column on „Projecting the didactical
strategies for the Foreign Languages teaching-learning
process” by Ibrahim Atoum. It presents a model of applying
the didactical strategies for the teaching-learning process
of the English Language.

The EDUCATOR’S RUBRIC includes Emil Stan’s
(Ploieºti) column entitled „About Punishment and its
efficiency” which views this controversial approach on the
use of punishment in school.

In the EDUCATION FOR DEMOCRACY rubric,
Constantin Tãnase comes with the „Democracy and the
Independent Press” column, the main points discussed in
it are the public opinion and the promotion of the democratic
values through Mass Media. The author emphasizes the
difficult mission the press has in promoting the democratic
values and in building a free modern society.

Aglaida Bolboceanu, enters the EDUCATION FOR
TOLERANCE rubric, with the „Institutionalized Souls”
column, which raises awareness vis-a-vis the problems of the
institutionalized children (children from boarding schools),
the number of which is bigger and bigger in our country.

In the GENDER EDUCATION rubric we can find the
column „Gender Stereotypes in the mass media” by Loretta
Handrabura, who pleads for the gender equality as well as
for the out stepping of the existent stereotypes in the
Moldovan written press.

In the READING AND WRITING FOR CRITICAL
THINKING rubric you can find four columns: „Projecting
a critical thinking session” by Olga Cosovan, column which
presents some useful techniques for developing skills on
analysing the information; the „Formulating questions for
critical thinking” column by Maria Eliza Dulamã
(Cluj-Napoca) is also present in this rubrics, in the author’s
opinion, interrogation is an essential element for critical
thinking development; „Knowledge in History – assessing
it by using posters” by Aurica Amarii, who proposes an
efficient model for assessing the students’ knowledge;
“Confrontation – a procedure in the critical thinking
developmental process” by Liliana Cîrlan, who shares some
experiences from teaching the elementary grade pupils.

In the traditional DICTIONARY rubric, Sorin Cristea
(Bucureºti) explains more about the education for mass
media and communication, focusing on the formative
effects of this education in the personality’s development.






